Como meio extremamente versátil e multifacetado que é, o e-mail
aplica-se a diversos fins, em qualquer disciplina e grau de ensino,
e permite abrir a Escola ao Mundo, aproximando-a da realidade de
que continua tão desfasada. Na conclusão de Learning from
Cyber-Savvy Students, Anne Hird aborda muito bem esta problemática quando diz que, “[p]ara os jovens que estão a crescer com
a Internet, recursos estáticos como os manuais, as leituras suplementares nas bibliotecas, os jornais e as revistas, já não chegam.
Para eles, o diálogo com outros jovens que partilham os mesmos
interesses é uma parte crítica do seu processo de aprendizagem”.

O E-mail na Sala de Aula, que se destina essencialmente a professores dos ensinos básico e secundário, trata do papel deste
meio de comunicação no processo de aprendizagem, de linhas
orientadoras da planificação e implementação de projectos electrónicos, e descreve projectos nacionais e estrangeiros desenvolvidos
por e-mail. Não são dadas receitas, pois elas não existem. Todos
os professores sabem por experiência própria que no ensino não
há lugar para fórmulas estabelecidas ou poções mágicas, apenas
para experimentação e adaptações pessoais e pontuais de experiências, modelos, estratégias ou técnicas vividas por cada um de
nós ou por outros.

Teresa Almeida d'Eça

As novas tecnologias de informação e comunicação permitem
explorar diferentes características da nova ‘cultura de aprendizagem’ desde que se disponibilizem os meios adequados e os professores tenham as competências básicas e a confiança imprescindíveis à implementação de tarefas inovadoras.

O E-mail na Sala de Aula

Dedicar um livro ao meio de comunicação mais popular da Internet
tornou-se um objectivo desde que acabei NetAprendizagem:
A Internet na Escola por diversas razões, sobretudo, porque
entre mim e o e-mail houve “amor à primeira vista”, que até
hoje não se desvaneceu.
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Introdução

“Na vida, a esperança advém das interligações entre todas as pessoas do
Mundo. Acreditamos que se todos trabalharmos para aquilo que, a nível
individual, pensamos que é bom, então, como um todo, alcançaremos mais
poder, mais compreensão, mais harmonia ao longo da nossa viagem. . . [S]e
tivermos determinação individual, colectivamente podemos fazer do nosso
Mundo o que quisermos” (Berners-Lee 209)1.

D

edicar um livro ao ‘e-mail’ tornou-se um objectivo desde que acabei
NetAprendizagem: A Internet na Escola. “Porquê?”, podem perguntar-me.
Diversos factores entraram em linha de conta, sobretudo, porque
entre mim e o e-mail houve ‘amor à primeira vista’, que até hoje não se desvaneceu. De facto, tenho tido experiências pessoais e profissionais tão gratificantes que tenho cada vez mais carinho por este meio. A última passou-se muito
recentemente2 e relaciona-se com a pesquisa para este trabalho: um convite
inesperado para ficar o tempo que precisasse em casa de uma colega americana, a Claire Bradin Siskin, ou “Clarinha” (nome que lhe ficou do ano e tal
que estudou em Coimbra nos anos 60). O aspecto mais espantoso do convite é
que a Clarinha e eu só nos conhecíamos no ciberespaço através do e-mail! Há
um ano e tal que éramos e-pals mais ou menos regulares. Aceitei sem hesitações! O calor humano manifestado no convite virtual teve um sabor bem real!
Por outro lado, tenho recebido convites electrónicos para participar em
colóquios, seminários, encontros e outros eventos ligados à área das novas tecnologias. Nalguns casos, tudo é tratado por e-mail até ao último minuto. O
conhecimento pessoal só se dá no momento da chegada, na hora H. Destes acasos têm nascido óptimas amizades que fazem parte do que descrevo como a
magia do e-mail!
O e-mail é um meio de comunicação excelente para diversos fins em
qualquer disciplina e grau de ensino. É um meio extremamente versátil e multifacetado que permite abrir a escola ao mundo exterior de modo a aproximála do mundo real do qual continua desfasada. Na conclusão de Learning from
Cyber-Savvy Students3, Anne Hird aborda muito bem esta problemática
quando diz que “. . . os professores enfrentam duas opções. A primeira é continuar
a funcionar dentro da estrutura e rotinas vigentes na sala de aula. Neste caso,
1

Tradução da autora.
Ao longo do livro farei comentários deste tipo que, naturalmente, devem ser sempre considerados em relação ao
momento em que escrevo.
3
Esta obra resulta de um estudo de seis meses durante os quais a autora observou o comportamento de alunos do
8.° ano de uma escola americana face à utilização das novas tecnologias.
2
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tanto os tópicos estudados como as estratégias usadas na escola podem tornar-se cada vez mais irrelevantes para os alunos à medida que se aproveitam
do acesso à Internet fora da escola para aprender aquilo que lhes interessa”
(151). E acrescenta: “Para os jovens que estão a crescer com a Internet, recursos estáticos como os manuais, as leituras suplementares nas bibliotecas, os
jornais e as revistas, já não chegam. Para eles,. . . o diálogo com outros jovens
que partilham os mesmos interesses é uma parte crítica do seu processo de
aprendizagem. [Eles] precisam de sentir que este tipo de aprendizagem é. . .
activamente apoiado na escola para que aquilo que lá aprendem comece a
corresponder mais à aprendizagem que vivenciam à medida que se deslocam
facilmente entre espaços online e offline” (153).
Margaret Riel defende que “[a] melhor maneira de reformar as escolas é
diminuir o fosso entre o que lá se aprende e o que é necessário na sociedade. . . Não se trata de ensinar aos jovens as competências do local de trabalho, mas sim de lhes ensinar como participar em relações de trabalho com
outros” (“The Internet” 6 de 7).
O e-mail é também o meio de comunicação mais popular da Internet
dadas as suas características: prático, funcional, versátil, acessível, rápido e
económico. Ora, se ele é popular entre milhões de pessoas não ligadas ao
ensino, logicamente que o pode/deve ser entre professores e alunos, muitos
dos quais já fazem parte do “fascinante mundo novo” das redes. Não há
dúvida que ele abre um outro canal de comunicação, autêntico e informal,
entre professor e aluno, ou entre colegas, que, a par da Internet/World Wide
Web, poderá vir a ser o recurso mais apelativo para docentes e discentes.
Por último, mas nem por isso um factor de menor peso, dedico um trabalho ao e-mail, porque continuo a sentir que em Portugal existe uma escassez
de literatura que faça a ponte entre as novas tecnologias e o processo de
ensino-aprendizagem, ou, como diz o Prof. Doutor António Dias de Figueiredo
no Prefácio de NetAprendizagem, algo que forneça os “pormenores da concretização”. Não me parece que à maioria dos professores interesse propriamente livros sobre informática, equipamentos (hardware), programas (software)
ou linguagens de programação (livros técnicos ou tecnicistas), mas sim livros
práticos que estabeleçam a ligação entre os recursos que as novas tecnologias
disponibilizam e as formas de os integrar e usar na prática lectiva do dia-a-dia.
Não serão aqui dadas receitas, pois elas não existem. Todos os professores sabem por experiência própria que no ensino não há lugar para fórmulas
estabelecidas ou poções mágicas, apenas para experimentação, adaptações
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pessoais e pontuais de experiências, modelos, estratégias ou técnicas vividas
por cada um de nós ou por outros. Nunca foi possível prescrever soluções,
apenas sugeri-las. Aliás, se alguma vez houve a possibilidade de receitar, ela
é cada vez mais remota atendendo à população escolar cada vez mais diversificada e heterogénea que chega anualmente às escolas. O subtítulo de um
livro que li muito recentemente acerta em cheio na questão essencial: Um
Tamanho Único não Serve a Todos. . .4.
A universalidade que se pretende para a educação, a tal educação para
todos, é uma face da moeda. Os currículos, as metodologias e as estratégias
são a outra, e têm de ser cada vez mais diferenciados e o mais personalizados
possível. Espero que estejamos a caminhar no bom sentido com a implementação da Gestão Flexível do Currículo, e que saibamos tirar dela o melhor
partido para os nossos jovens.
A tendência do futuro é para se enveredar por um ensino cada vez mais
individualizado, mas simultaneamente mais colaborativo. Um ensino que dê
aos alunos um conjunto diversificado de competências – académicas, sociais,
culturais e profissionais, entre outras – de que necessitam para vencer na
sociedade de hoje e de amanhã, seja ela da informação ou do conhecimento.
(De preferência, uma sociedade do conhecimento, pois enquanto a informação vem, e passa, o conhecimento é informação assimilada, interiorizada,
que fica.) Um ensino que forneça as capacidades necessárias para que a
população activa de amanhã se integre mais facilmente no mundo do trabalho e se adapte às mudanças constantes que nele se operam. Sobretudo, um
ensino que prepare os jovens para prosseguirem uma aprendizagem autónoma e permanente. Estas novas ferramentas permitem fazê-lo desde que se
disponibilizem os meios adequados e os professores se sintam motivados para
fazer a formação que lhes dê as bases e a confiança imprescindíveis à implementação de tarefas inovadoras.
O E-mail na Sala de Aula é o produto final de uma licença sabática que
me foi concedida pelo Ministério da Educação no ano lectivo 2000-2001.
Destina-se essencialmente a professores dos ensinos básico e secundário.
Compõe-se da presente Introdução, onde explico as razões que me levaram a
este trabalho.
4

Ensino Diferenciado em Turmas de Diversas Capacidades: Um Tamanho não Serve a Todos, livro oferecido recentemente por uma colega e amiga americana, Parthena Adams, que conheci num congresso em Pittsburgh, em Outubro de 2000. (Differentiation of Instruction in Mixed Ability Classrooms: One Size Just Won't Fit Them All. . . Carol
O'Connor. Educational Consultant. ASCD Differentiation. CADRE.)
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No capítulo 1, abordo aspectos gerais do e-mail, analiso a sua (anti-)sociabilidade, defino e-mail, confronto o e-mail com outros meios de comunicação, e refiro as suas características principais.
Dever-se-ia seguir o capítulo “Funções Básicas do E-mail”, onde, para
além de explicar passo a passo o funcionamento das funções que mais interessam ao utilizador comum, das listas de discussão e dos newsgroups, refiro
regras de boa educação e apresento conselhos práticos sobre como organizar
a sua aplicação de e-mail. No entanto, para evitar uma sobrecarga da obra,
optou-se pela sua publicação online, na minha página Web, disponível em
http://www.malhatlantica.pt/teresadeca/email/funcoes-basicas.htm. Dada a
fácil navegabilidade, com ligações para os diversos subcapítulos, sugiro uma
consulta, especialmente ao professor-utilizador menos experiente, pois aí
poderá encontrar informações simples e úteis.
O capítulo 2 é dedicado às novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem do século XXI. Aí analiso a resistência da escola à mudança, a urgência de mudança no campo da educação, e algumas posições assumidas sobre
esta questão. Abordo ainda o papel do e-mail no processo de ensino-aprendizagem e na aprendizagem de uma língua estrangeira, assim como diferentes
maneiras de o e-mail estabelecer a ligação escola-mundo.
No capítulo 3, refiro diferentes tipos de projectos e descrevo o trabalho
de Célestin Freinet, o precursor das redes interescolas e das comunidades de
aprendizagem, e o Movimento da Escola Moderna. De seguida, refiro linhas
orientadoras da planificação e implementação dos intercâmbios/projectos
electrónicos, e descrevo aspectos significativos do meu primeiro intercâmbio.
Para levantar um pouco o véu sobre aquilo que encontra no capítulo
seguinte, termino com a descrição de dois projectos que me sensibilizaram
particularmente.
No capítulo 4, descrevo projectos nacionais e estrangeiros desenvolvidos através do e-mail, que abrangem um leque alargado de áreas disciplinares. Estão organizados por nível de ensino: desde o 1.° ciclo ao ensino
secundário.
No capítulo 5, debruço-me ‘ao de leve’ sobre a formação de professores, pois penso que a gama de projectos descritos já contém ideias e serve de
matéria para reflexão.
Após uma breve Conclusão, seguem-se quatro apêndices: (A) Outras
Actividades; (B) Sites de Interesse; (C) Glossário; e (D) Listagem dos Projectos.
Termino com a Bib/Webliografia, onde o(a) (colega-)leitor(a) encontra leituras
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que me deram um enorme prazer, me enriqueceram e foram/ainda são de
grande utilidade. Aconselho-as vivamente!
Antes de fechar esta Introdução, deixo algumas advertências relevantes. Ao
longo desta obra, recorro a códigos: ficam em itálico as palavras inglesas e quaisquer citações em inglês, e a negrito ou com ‘aspas simples’ as palavras ou expressões que realço no texto e em citações. São da minha exclusiva responsabilidade
as traduções das citações extraídas de obras originais em inglês e dos textos dos
projectos de Christine Meloni, Terrence M. Doyle e Lynn Yu Luo (capítulo 4).
A generalidade das referências bibliográficas seguem a obra da especialidade, MLA, com excepção das referências a documentos electrónicos obtidos na Internet, que se baseiam em Electronic Styles. Ambas as obras estão
incluídas na Bib/Webliografia.
Todos os endereços Web/URLs referidos estavam activos em finais de
Julho de 2002. No entanto, se tiver problemas de acesso a qualquer site aqui
indicado, aconselho o recurso a The Internet Archive (http://www.archive.org/
index.html), “uma biblioteca de sites na Internet [que] permite navegar páginas
armazenadas no [seu] arquivo Web” (conforme se diz na home page). O acesso
é gratuito e, em geral, permite encontrar páginas que já não estão online.
Embora tente recorrer o mais possível a palavras e expressões nacionais, optei pelo estrangeirismo e-mail (abreviatura de electronic mail) de preferência à expressão lusa correio electrónico por duas razões: primeiro, por
uma questão de simplificação, comodidade e vulgarização entre nós. Que
me perdoem os puristas da língua portuguesa! Mas creio que o(a) (colega-)
leitor(a) concordará que é muito mais prático, fácil e cómodo, escrever, dizer
ou ler e-mail do que correio electrónico! Por sorte, o estrangeirismo foi entretanto formalmente adoptado entre nós – já faz parte dos dicionários de língua
portuguesa –, não podendo ter tido um timing mais favorável e adequado à
minha decisão inicial. Os mesmos três critérios aplicam-se a meia dúzia de
outros vocábulos ingleses.
Segundo, porque é sempre difícil alterar um hábito enraizado, no meu
caso, já com duas décadas de existência, atendendo a que minha esfera de
acção profissional é a língua inglesa e que sempre trabalhei com software em
inglês. Não há dúvida que somos um bicho de hábitos!
Colega-leitor(a), espero que encontre em O E-mail na Sala de Aula o
estímulo para se aventurar em desafios fascinantes e a inspiração para, com
os seus alunos, desbravar novos mundos estimulantes!
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1
Aspectos Gerais do E-mail

“[Estamos] numa época em que as crianças podem percorrer o globo através
da Internet antes de terem autorização para sair do jardim de bicicleta. . .
(Hird 1).
Enquanto que os seus pais eram aconselhados a não atravessar ruas movimentadas, os jovens de hoje usam as telecomunicações para atravessar continentes e oceanos. . .” (Hird 4).

T

al como os jovens de hoje, também eu, uma jovem de ontem, atravesso
diariamente continentes e oceanos sem dar por isso. Tornou-se tão
natural, que deixei de atribuir qualquer significado a essas distâncias
imensas. Nestes novos mundos que podemos percorrer através do clique de
um rato, e em que nos movimentamos com a máxima das facilidades, as distâncias deixaram de ser palpáveis, não existem!
Há cinco anos que sou utilizadora regular de algumas facetas das novas
tecnologias de informação e comunicação – Internet, World Wide Web e e-mail
– sem, no entanto, ter adquirido conhecimentos técnicos que me permitam
entrar em abordagens tecnicistas de como instalar ou configurar software.
Naturalmente que tento compreender alguns problemas mais ou menos técnicos que vão surgindo ao longo do percurso, de modo a tentar resolvê-los
quando se repetem, nada mais!
Sou uma professora de Inglês que, em meados dos anos 80, começou a
utilizar o computador como substituto da máquina de escrever. Desde então, o
computador tem facilitado muito o meu trabalho profissional diário, concretamente, a preparação de fichas informativas, formativas e sumativas, o registo
das avaliações (e o seu tratamento estatístico sempre que necessário), bem
como o armazenamento funcional de todo este material ao longo dos anos. Mas
ao contrário do que seria de esperar, nem por isso a papelada diminuiu na
devida proporção! E o mal não é só meu. Pobres florestas do nosso planeta!!!
Em meados da década de 90, comecei a entusiasmar-me pela Internet.
Mal me liguei, fiquei completamente ‘apanhada’! As primeiras semanas foram

16 Aspectos Gerais do E-mail

de deslumbramento pelo manancial de informação. As minhas navegações
rapidamente incidiram no tema da aprendizagem com a Internet. Fazia prints
de quase tudo. Não, não foram para o lixo! Foram extremamente úteis
quando escrevi NetAprendizagem. E ainda existem!
A partir do momento em que comecei a estabelecer contactos pessoais
e profissionais, a componente comunicativa da Internet, concretamente, o
e-mail, passou a ter a minha preferência. Ainda hoje continua a ser a faceta
desta megarrede que mais valorizo, apesar de nunca ter subestimado a componente informativa pela sua funcionalidade e comodidade. No entanto, nada
vence a informalidade e a rapidez do e-mail para fazer contactos com amigos, colegas de quem precisamos uma ajuda pontual ou informação rápida,
ou mesmo com autores ou colegas desconhecidos, espalhados pelo Mundo,
cujas leituras nos despertam interesse, ou cujo trabalho precisamos de aprofundar ou elogiar. Sim! Porque não? É tão agradável receber umas palavras
simpáticas e sinceras de apoio, entusiasmo ou estímulo!
Por tudo que acabo de dizer, é fácil perceber duas coisas: por um lado,
que sou cem por cento adepta e utilizadora de algumas das novas tecnologias, e,
por outro, que o e-mail será aqui tratado meramente na perspectiva do utilizador
comum que liga o computador e tem todo o software instalado, configurado e
pronto a funcionar (ou, pelo menos, espera ter, pois, tal como os humanos, as
tecnologias também têm as suas ‘birras’!!!), bastando-lhe fazer um clique no
ícone da aplicação que vai usar, ou abrir um menu e seguir os passos adequados.
Como o e-mail é uma aplicação que tem diversas versões no mercado,
e na impossibilidade de abordar todas, basear-me-ei naquela com que tenho
trabalhado, o Outlook Express (versão 5)1. Por coincidência, é esta a aplicação que faz parte do pacote que foi fornecido às escolas pelo Programa Internet nas Escolas, do Ministério da Ciência e Tecnologia, razão de peso para a
utilizar como ponto de referência.

Amor à primeira vista!
Se alguém não acredita no amor à primeira vista entre um ser
humano e uma aplicação de software, pode crer que é possível. Garanto
1

Este aspecto aplica-se especificamente ao capítulo “Funções Básicas do E-mail”, que está disponível online.
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que aconteceu entre mim e o e-mail, felizmente, sem prejuízo para o meu
casamento!
Foi em Junho de 1996. Estava eu a tratar da minha estadia numa universidade americana para fazer pesquisa para a tese de mestrado. Desde Fevereiro desse ano que tinha ligação à Internet, mas não uma conta de e-mail,
provavelmente porque não tinha ainda sentido necessidade. Tratava de tudo
por fax. No entanto, todas as pessoas dos diversos departamentos com quem
contactava enviavam sempre o seu endereço de e-mail, telefone, fax e correio
de voz (voice mail). Rapidamente comecei a sentir que estava na pré-história
das comunicações e que, se tivesse e-mail, tudo seria pelo menos muito mais
rápido e económico!
Eu, que na época achava o fax um meio de comunicação muito prático, rápido e relativamente económico, mesmo para o estrangeiro (desde que
me limitasse aos horários das tarifas mais baixas), encantei-me com a magia
do e-mail logo após o envio da primeira mensagem e da resposta recebida à
velocidade da luz. Não quis outro meio de comunicação daí em diante! O fax
passou de imediato à história.
A febre do e-mail subiu abrupta e vertiginosamente. Atacou-me com
muita força! Mandava mensagens por tudo e por nada. Ligava-me três e quatro vezes por dia (às vezes, mais) ao fornecedor de acesso à Internet (ISP) para
ver se tinha correio. Vivia numa ânsia e expectativa constantes. Passei de um
extremo ao outro naqueles primeiros tempos, enquanto foi novidade. O e-mail
era como um brinquedo novo de que não nos conseguimos despegar. Creio
que acontece a muito boa gente!!!
Num abrir e fechar de olhos, rendi-me à rapidez, comodidade, economia, informalidade, imediatismo e proximidade com o destinatário que o e-mail
proporciona. De uma forma inconsciente, todos estes factores contribuíram
para que eu passasse de um nível de escrita manual ou à máquina quase nulo
para uma escrita desenfreada. Seria preguiça? Seria um certo desinteresse
dada a lentidão da resposta? Não sei bem! Sei que o e-mail me atraiu sobretudo pela instantaneidade e sensação de proximidade com o interlocutor. A
obsessão de enviar e receber mensagens foi-se atenuando com o tempo,
embora ainda hoje me corresponda muito mais por e-mail do que alguma vez
no passado por correio normal (snail mail).

18 Aspectos Gerais do E-mail

Quebra na sociabilidade?
As resistências mais ou menos fortes ou a guerra que se faz a cada inovação que surge, seja ela uma nova tecnologia ou não, é uma questão de
todos os tempos. Antigamente, estudava-se em casa. Depois surgiu a escola,
inicialmente um edifício de uma só sala. Nem todos os pais aderiram a ela de
imediato, porque achavam que o ensino não devia estar nas mãos de um
estranho, pelo contrário, a aprendizagem devia continuar a ser um assunto de
família. A nível da escola apareceram a lousa, o quadro preto e o giz, o livro,
o papel e o lápis, a caneta de tinta permanente e a caneta esferográfica, a
televisão, o gravador de cassetes, o vídeo, entre outros. Finalmente. . . o computador! As críticas, resistências e guerras a estas novas tecnologias sucediamse. Salientavam-se os efeitos negativos e prejudiciais. Lembro-me que já existia a esferográfica há uns tempos, a famosa Bic, mas eu ainda tinha de fazer
todos os pontos, incluindo o exame da 4.a classe, com uma caneta de tinta
permanente. Usar essa nova tecnologia era como que uma afronta! Hoje verificamos que cada um dos meios que referi continua a ocupar o seu nicho próprio, que nenhum destronou qualquer outro. As acusações e críticas sempre
existiram e é uma questão de tempo até que sejam aceites como um dado
adquirido.
Presentemente, quando leio testemunhos negativos e acusatórios de
que estes novos meios tecnológicos de informação e comunicação fecham
o ser humano no seu casulo, impedem-no de sair e conviver normalmente,
fazem dele um ser anti-social, sou invadida por uma sensação estranha,
porque entra em completa contradição e colisão com a minha experiência
pessoal. Discordo em absoluto. Não posso senão concordar com Seymour
Papert quando, ao referir-se a páginas Web criadas por jovens que relatam
experiências de aprendizagem e o desejo de as partilhar com outras pessoas, comenta: “Ao lê-las, fui uma vez mais surpreendido pelo facto de os
críticos estarem tão enganados quando contrastam as ditas virtudes socializantes da escola com as ditas tendências isoladoras dos computadores.
Estes jovens estavam a usar os computadores como um meio de entrar em –
ou melhor, de criar – algo mais autêntico em termos de comunidade de
aprendizagem do que aquilo que se encontra na maior parte das escolas”
(178).
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De facto, é isso que está a acontecer de uma forma cada vez mais
abrangente através destes novos meios de comunicação. Estão a criar-se inúmeras comunidades de aprendizagem (Papert, 1996), círculos de aprendizagem (Riel, 2000) ou comunidades de interesses por esse mundo fora. O e-mail
(tecnologia ainda usada de uma forma limitada no nosso ensino!) tem contribuído significativamente para a formação dessas comunidades, porque é um
meio que permite tanto a comunicação individual como a comunicação em
grupo. Ambas facilitam os contactos, as trocas de ideias e sugestões, as ajudas
e as respostas à velocidade da luz, aspectos inimagináveis há uns anos,
impensáveis através de outros meios, e de um grande valor acrescentado para
o desenvolvimento profissional e pessoal de professores e alunos.
Presentemente, é sobretudo no plano profissional que mais utilizo o
e-mail, pois proporciona-me uma abertura estimulante, muito útil e agradável. Ao contrário do que se aponta como uma tendência normal – o fechamento sobre nós mesmos –, o e-mail permite a certas camadas profissionais,
entre elas, os professores, quebrar com o seu isolamento crónico, e trocar
experiências, materiais e recursos de uma forma muito mais imediata e prática. Não vou ao ponto de dizer que estas trocas e partilhas não se fariam de
outro modo. Evidentemente que sim. Simplesmente, fazem-se de uma forma
mais fácil, cómoda e rápida, ao ritmo da vida de hoje e dos jovens de hoje.
Em certos casos, mais eficaz e eficientemente. Quando temos um problema,
podemos lançá-lo para o ciberespaço e, numa questão de minutos/horas, é
possível ter uma série de respostas.
Voltando ao aspecto anti-social gerado por estes novos meios, acredito
que eles tenham uma enorme potencialidade para isolar aquelas pessoas que
já têm uma predisposição para o isolamento e a solidão, servindo-se deles
como escape ou defesa. Nessa circunstância, viram mouse potatoes (pessoas
que passam os tempos livres frente ao computador, clicando freneticamente
no rato)! Certamente que qualquer pessoa equilibrada encara estes meios
como auxiliares de trabalho, facilitadores de contactos sociais ou suportes do
lazer. Como tal, eles fazem parte do seu dia-a-dia com conta, peso e medida,
como qualquer outro meio, quer se trate de aparelhagem de som ou de televisão (que também tem os seus efeitos negativos, pois gera couch potatoes –
pessoas que passam os tempos livres sentados frente à dita caixa mágica (?!),
geralmente a ingerir coisas que fazem mal à saúde).
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Cada um dos diferentes suportes de aprendizagem e de lazer tem o seu
nicho próprio. É normal cair num certo exagero enquanto o meio é novidade,
mas tudo o que vá para além disso e leve a um exagero extremo parece-me
indicar um desequilíbrio que precisa ser observado e possivelmente tratado.
Relativamente à ideia de que o computador separa a família, Seymour Papert
comenta: “Numa família saudável com uma forte cultura de aprendizagem, o
computador servirá para melhorar o que já era bom. Numa família psicologicamente afectada/doente, com uma atitude negativa para com a aprendizagem, o computador pode agravar aquilo que já é mau. A maior parte das
famílias situa-se algures no meio-termo. O computador é um teste de tornassol que indicará bastante bem onde a sua família se situa. Tenha coragem suficiente para a observar, interprete os sinais e confie no seu bom senso para
saber o que fazer” (202).

Mas afinal o que é o e-mail?
Há vários parágrafos que estou a falar do e-mail sem o ter definido. Em
termos muito simplistas, o e-mail (correio electrónico) é um serviço da Internet
que permite a troca de mensagens entre computadores: de um computador
para outro, ou de um computador para inúmeros outros, onde quer que estejam localizados no nosso planeta. No entanto, por trás de cada um desses
computadores está um ser humano; portanto, quando falamos de e-mail, falamos de comunicação entre seres humanos, ou, como diz Margaret Riel, de
“interacções que serão apreendidas como ‘reais’ do mesmo modo que consideramos ‘real’ falar ao telefone ou ouvir um discurso presidencial na televisão” (“The Internet” 4 de 7).
Nas palavras de Aliza Sherman, o e-mail equivale a “comunicação
quase instantânea – um cruzamento único entre um telefonema e uma carta”
(49) –, ou ainda a “cartas enviadas por linhas telefónicas de um computador
para outro” (57). O e-mail caracteriza-se fundamentalmente por uma escrita
informal e telegráfica, e uma rapidez de transmissão supertelegráfica.
Ao contrário de outras aplicações, o e-mail não é um serviço em linha
(end-to-end service), como é o telefone, porque os dois computadores – o
emissor e o receptor – não precisam de estar em ligação directa para a
comunicação se efectuar. É, sim, um serviço de armazenamento e reenvio
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(store-and-forward service, Krol 60) em que a mensagem é enviada de um
computador para um (computador-)servidor (server) onde fica depositada até
o destinatário a ir buscar.
Assim como para mandar um telegrama, um postal ou uma carta é
necessário recorrer a acessórios básicos e seguir determinados trâmites, para
enviar uma mensagem de e-mail passa-se o mesmo. Implica ter o equipamento (computador, modem2, telefone e software), uma ligação a um fornecedor de serviços Internet (ISP), uma conta de e-mail e o respectivo endereço
electrónico. E seguir passos concretos.

O e-mail face a outros meios de comunicação
E-mail versus telefone
Se compararmos o e-mail com outros meios de comunicação, como o
telefone ou o correio postal normal, verificamos que existem semelhanças e
diferenças. Relativamente ao telefone, o e-mail pode perder em rapidez o que
ganha em comodidade. Por outro lado, se o telefone estabelece uma conversa
bidireccional síncrona em que emissor e receptor conversam em tempo real,
ao vivo, no e-mail a comunicação é assíncrona, em diferido. O que tem as
suas vantagens: não há intromissões, como no caso do telefone; e o emissor e
o receptor são independentes e autónomos. O emissor envia a sua mensagem
quando quer e lhe convém, e o destinatário lê-a e responde-lhe quando lhe
apetece ou pode, onde quer que se encontre, desde que tenha acesso à sua
caixa de e-mail. Hoje em dia, ninguém precisa de perder contacto seja com
quem for, quer esteja em casa, num hotel dentro ou fora do país, num aeroporto a caminho de qualquer destino longínquo, ou ainda numa reunião em
qualquer parte mais remota do Mundo.
Outro dos aspectos extremamente cómodos e funcionais do e-mail é
que essa ‘contactabilidade’ não está dependente de horários de trabalho desfasados ou de fusos horários absolutamente divergentes, como acontece com
o telefone. Não é necessário pensar nesses aspectos quando se pretende
2

Para que a mensagem possa ser enviada para outro(s) computador(es), a linguagem do computador (sinais digitais)
tem de ser convertida em linguagem de telefone (sinais analógicos). E para que ela possa ser recebida e entendida
pelo computador-receptor, tem de se dar o processo inverso. Cabe ao modem esta dupla função de modular e desmodular os respectivos sinais. Daí a origem do termo.
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enviar um e-mail, visto que as mensagens ficam armazenadas na caixa de e-mail
num determinado servidor.
O tempo de recepção de uma mensagem depende essencialmente de
dois factores: o tempo que a rede leva a entregar a mensagem e a maior ou
menor disponibilidade do destinatário para ler o seu correio. Quanto mais
curto for o período de tempo da transmissão máquina"Homem, mais útil e
funcional se torna este meio de comunicação.
O e-mail e o telefone servem-se de suportes totalmente diferentes – a
palavra escrita e a palavra oral. Se ‘palavras leva-as o vento’, sendo possível
dar o dito por não dito acerca de uma conversa telefónica (desde que não
tenha ficado gravada, bem entendido!), o mesmo não se pode dizer do
suporte escrito, que fica registado. Não há como fugir dele, ou negá-lo. A
palavra escrita é restritiva. A nossa responsabilidade pelo que dizemos por
escrito é muito maior. Assim, é necessário ter cuidado com o que escrevemos
numa mensagem electrónica que, pela sua natureza telegráfica, tende a ser
escrita à pressa, de uma forma pouco pensada e pouco cuidada, o que pode
ter consequências desagradáveis. Por outro lado, há o perigo de se forjarem
identidades a fim de enviar mensagens desagradáveis, obscenas e de extremo
mau gosto, de uma forma anónima ou, pior ainda, em nome de outrem, uma
camuflagem muito cobarde3. Evidentemente que este tipo de situações também acontece com outros meios, mas o e-mail talvez seja mais propício, pois
creio que deixa um rasto menos palpável e mais difícil de investigar, independentemente de garantias de sigilo e confidencialidade!
Embora muito já se tenha feito e continue a fazer para criar mecanismos
que garantam a segurança e a privacidade/confidencialidade do e-mail e das transacções por e-mail, diz-se que ela é inferior à do telefone. Tanto assim que ainda
hoje muitas pessoas só enviam números de cartões de crédito por fax, muito raramente por e-mail. Por mim falo! Uma mensagem electrónica segue inúmeras
rotas até ao seu destino e é possível (embora não muito provável nem frequente)
interceptá-la sem que se dê por isso, o que reduz o seu grau de segurança.
Por último, tanto o telefone como o e-mail são utilizados para uma
comunicação de um para um, mas o e-mail tem outra enorme vantagem: permite uma comunicação de um para n pessoas a um custo muito baixo e com
3

Fui alvo de uma situação gratuita deste tipo, que me chocou e abalou profundamente.
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muito pouco dispêndio de tempo. Basta criar um endereço de grupo4 com
dezenas, centenas ou milhares de nomes para se poder enviar a mesma mensagem para todos ao preço de uma chamada local, ou melhor, ao preço da
chuva! Esta prática é extremamente útil para divulgar informações a grupos de
interesse ou de amigos, trocar ideias com grupos profissionais afins, fazer
inquéritos ou promover um determinado produto.

E-mail versus correio normal
Comparemos o e-mail ao snail mail (gíria do ciberespaço para o correio
normal), expressão que resulta de a sua lentidão se assemelhar à do caracol
(snail). Desde logo a nomenclatura deixa antever diferenças de velocidade:
enquanto que o correio electrónico viaja à velocidade da luz, o correio normal
anda a passo de caracol! É como compararmos um Citroën dois cavalos com
um Ferrari: não há dúvida de que ambos nos levam ao nosso destino, mas este
leva-nos muito mais rapidamente do que aquele!
Quais são então as semelhanças entre o correio electrónico e o correio
normal? Ambos contêm a identidade do emissor e do destinatário. Ambos
permitem enviar outros tipos de correspondência: texto, som, imagens e vídeo
no e-mail; cartas, postais, telegramas, vales e encomendas no correio normal.
Ambos permitem ter mais do que uma caixa de correio. À caixa de correio
electrónico remota, a que apenas se acede através de uma palavra-passe ou
senha (password), e pela qual se paga (ou não) uma mensalidade a um fornecedor de serviços, corresponde o apartado ou caixa de correio pessoal e individual cedida pelos correios, pela qual se paga e a que se acede com uma
chave entregue pelos respectivos serviços. Por último, ambos utilizam um
envelope para serem transportados. O envelope do e-mail corresponde ao
cabeçalho (header) composto por três elementos fundamentais: Para (To), De
(From) e Assunto (Subject).
Entre as diferenças, o correio normal permite enviar objectos físicos,
palpáveis, a que Nicholas Negroponte se refere como átomos (11), enquanto o
e-mail permite enviar ficheiros de texto, som, imagem e vídeo – os bits (14); o
correio normal pode levar dias ao passo que o e-mail leva, em geral, segundos
4

A criação de um endereço de grupo é explicada no subcapítulo O Livro de Endereços do capítulo “Funções Básicas
do E-mail”, publicado em http://www.malhatlantica.pt/teresadeca/email/funcoes-basicas.htm.
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ou minutos, embora, em caso de problemas com a rede emissora ou receptora, possa levar horas ou dias, ou não ser mesmo entregue. Nestes casos, o
emissor é imediatamente informado da situação pelo Mail Administrator
(Administrador do Correio) do seu fornecedor de serviços, não se passando o
mesmo com o correio normal. Uma carta pode andar extraviada durante dias
ou semanas sem se saber.

Funcionalidade
Apesar de alguns pontos fracos perfeitamente superáveis relativamente a
outros meios de comunicação, na minha perspectiva, o e-mail tem a seu favor
aspectos de peso que fazem dele presentemente o meio de comunicação por
excelência, ou “a mãe de todas as aplicações da Internet” (Warschauer, Shetzer
e Meloni 3). Ele é:
• rápido: bastam uns segundos ou minutos para uma mensagem chegar ao
seu destino, próximo ou longínquo, e a resposta pode vir à velocidade da
luz;
• cómodo: emissor e destinatário não necessitam estar ligados em simultâneo;
podem-se enviar mensagens e ver o correio onde quer que haja acesso;
• simples: aprende-se o seu funcionamento em pouco tempo, ou seja, tem
uma curva de aprendizagem baixa (low learning curve);
• económico: ao preço de uma chamada local pode-se comunicar com qualquer parte do Mundo ou enviar uma só mensagem para n destinatários;
• prático: especialmente quando se quer comunicar com pessoas que têm
horários de trabalho muito diferentes ou que vivem em fusos horários distantes;
• versátil: permite o envio de ficheiros anexos de todo o tipo;
• multifacetado: tem múltiplas aplicações e é usado em inúmeros campos
profissionais;
• útil: quanto mais não seja pelo simples facto de permitir contactar com
outras pessoas de uma forma rápida, cómoda, simples e económica;
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• fiável: quando a mensagem não é entregue no destino, recebe-se um aviso
com o respectivo esclarecimento;
• acessível: está disponível em inúmeros locais públicos como escolas,
bibliotecas municipais, estações de correio ou cibercafés;
• convidativo: tem inúmeras condições para convidar à interacção: simplicidade, comodidade, economia, rapidez, funcionalidade e acessibilidade,
entre outras;
• autêntico: dá uma sensação de realidade e naturalidade às interacções dos
alunos (por oposição às tentativas geralmente artificiais da sala de aula);
• bastante seguro: qual é o meio de comunicação com uma segurança a 100%?
Por outro lado, o e-mail dá não só uma sensação de imediatismo e de
instantaneidade sem igual noutro meio de comunicação escrita assíncrona,
como uma sensação de proximidade mesmo que a pessoa com quem comunicamos esteja a milhares de quilómetros de distância. E já aí está o e-mail
por voz (voice e-mail)!

Versatilidade
Criar, enviar, receber, ler e responder a mensagens são funções básicas
do e-mail. No entanto, ele tem outras funções de carácter mais utilitário,
como reencaminhar mensagens a terceiros, enviar ficheiros anexos de todos
os tipos (texto, imagens, áudio e vídeo), guardar, imprimir e apagar mensagens, e manter um livro de endereços com diversos tipos de informações.
Enviar e receber mensagens de listas de discussão (mailing lists) e de grupos de notícias e discussão (newsgroups), ou boletins informativos (newsletters)
dedicados a assuntos do nosso interesse, bem como enviar e receber mensagens de pessoas de família, colegas, alunos e pessoas desconhecidas são possibilidades que o e-mail faculta.
A sua versatilidade advém também do facto de poder servir diversos fins, ou
seja, ser meio de comunicação, meio informativo, meio educativo, meio comercial
e empresarial, meio publicitário, etc. Deixemos o meio educativo para o fim e analisemos mais pela rama as principais facetas de cada um dos outros meios (adaptado de Almeida d'Eça, “E-mail” 1998).
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Enquanto meio de comunicação, o e-mail permite manter uma correspondência de vários tipos, desde a pessoal (família e amigos) à profissional
(entre pares, dentro da empresa, da empresa para o cliente e vice-versa, de
empresa para empresa, etc.), passando pela oficial (contactos com organismos
estatais, inscrições em congressos e seminários, entre outros). Permite ainda
subscrever listas de discussão e newsgroups, dois meios poderosos de manter
uma interacção constante com colegas sobre problemas do quotidiano, conselhos, sugestões, possíveis soluções. Enfim, oferece duas formas diferentes de
nos mantermos em contacto e actualização permanentes. Para Jim Buell,
“[d]e longe, o recurso mais importante são os colegas. . .” (Egbert 237).
Como meio informativo, possibilita obter e divulgar informações de
todo o tipo, em cima do acontecimento (just in time), entre elas, assuntos ligados ao ensino, à educação e às tecnologias educativas na educação: informações de eventos culturais, enciclopédias e dicionários em CD-ROM e online, o
mais recente programa (software) educativo, cursos de formação online, etc.
Enquanto meio publicitário, permite o envio de informações úteis,
embora geralmente carregue ou inunde as caixas de correio virtuais de correspondência-lixo (junk mail), não solicitada, sem interesse, semelhante aos
folhetos que diariamente são deixados na caixa de correio em casa.
Como meio comercial, o e-mail começa a ter cada vez mais peso e a
ganhar cada vez mais força, embora lenta e gradualmente. De facto, ainda
existem problemas de segurança, apesar dos sistemas de protecção como a
codificação, as assinaturas digitais e as password. Creio que a situação
mudará à medida que se forem criando mecanismos mais seguros de fazer
trocas comerciais e transacções.
No mundo empresarial, serve ainda para actividades do quotidiano de
uma empresa: dar conhecimento de avisos de reuniões, informações internas
ou externas, relatórios, e actualizações de dados. Lembro-me de em tempos
ter lido que, desde que Bill Gates decidiu que na Microsoft os relatórios de
actividades e contas passavam a ser enviados por e-mail (em bits), a atenção
dada aos mesmos subiu muito significativamente. Foi atingido o objectivo
pretendido, visto que o suporte de papel (os átomos) estava a ser enfiado na
gaveta, literalmente a ser ignorado!
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Por último, vamos olhar o e-mail como meio educativo, sector onde
pode ter variadíssimas funções, umas de carácter geral, outras de carácter
mais específico. Entre as gerais, destaco:
• aproximar os professores, especialmente útil para uma classe que desde
sempre padece de um mal crónico chamado isolamento;
• facilitar a actualização constante dos docentes em geral, sobretudo daqueles que se encontram a leccionar em locais recônditos do globo, onde as
últimas novidades em suporte de papel dificilmente chegam ou tardam em
chegar;
• manter uma interacção permanente entre os diversos agentes da comunidade educativa;
• estimular um contacto assíduo entre pais/encarregados de educação e a
escola;
• manter um diálogo bidireccional entre a comunidade escolar e a comunidade local de modo a abrir a escola à realidade exterior próxima e a comunidade local à realidade da escola;
• estimular a correspondência entre jovens de qualquer parte do país ou do
Mundo;
• desenvolver contactos inter e multiculturais que possam contribuir para uma
melhor compreensão sociocultural e para uma sociedade melhor;
• participar em discussões electrónicas de interesse para a actividade lectiva;
• criar redes de apoio a professores e alunos;
• criar redes de apoio a trabalhos de casa;
• subscrever revistas da especialidade, serviços informativos, newsletters ou
outros tipos de boletins informativos com interesse geral para a vida da
escola e da comunidade educativa.
Entre as funções de carácter mais específico, sublinho:
• contactar com professores a nível local, regional, nacional ou internacional
para troca de impressões e partilha de ideias, experiências, materiais e
recursos;
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• pôr alunos a comunicar com alunos num plano local, regional, nacional ou
internacional;
• pôr alunos a colaborar em, tirar dúvidas ou trocar ideias sobre trabalhos
realizados nas aulas e em casa;
• pôr os alunos em contacto regular com os professores para envio de trabalhos de casa ou projectos, relatórios, etc., ou, muito simplesmente, para
tirar dúvidas;
• pôr alunos em contacto com especialistas/profissionais em matérias que
estão a ser tratadas nas aulas, ou com pessoas comuns, inclusive reformados, que certamente têm conhecimentos e experiência profissional para
partilhar;
• fomentar a aprendizagem colaborativa;
• desenvolver trabalho de projecto uni, inter e multidisciplinar;
• desenvolver pesquisa através de inquéritos, questionários e/ou contactos
com profissionais, especialistas, instituições, etc.;
• facilitar o desenvolvimento profissional através das listas de discussão e
newsgroups, e da formação online.
O e-mail é um meio de comunicação simples e eficiente para ‘abrir as
portas’ da escola ao Mundo e as do Mundo à escola. O melhor aproveitamento que dele podemos fazer na educação é integrá-lo natural e adequadamente na prática lectiva com vista a proporcionar e facilitar uma aprendizagem colaborativa e construtiva, centrada no aluno e em trabalho de projecto.
Como ele facilita a comunicação instantânea para qualquer parte do Mundo,
pode ser usado como o veículo que transporta os alunos a locais e a tarefas
do seu interesse e da sua escolha, ou de uma escolha negociada entre professor e alunos.

Vale a pena optar pelo e-mail?
Para os cépticos e receosos dos malefícios destes novos meios, pensem
neste testemunho de um jovem americano: “o e-mail e os chat rooms não são
intrinsecamente prejudiciais para os estudantes; o valor de cada tecnologia
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como ferramenta de aprendizagem depende do uso que lhe é dado” (Hird
155). Se, por um lado, eles têm consciência de que há riscos na informação e
nas pessoas que encontram na Internet, e de que ela pode equivaler a uma
esquina perigosa numa parte má da cidade, por outro, entendem que navegar
na Net é melhor do que andar na rua ou ficar encostado às esquinas, porque
“há muita gente boa por lá, e muitos jovens óptimos. . .” (Hird 62). Sobretudo,
“[eles] acreditam que os benefícios da comunicação online ultrapassam de
longe os perigos potenciais” (Hird 155).
O e-mail é um recurso que data dos primórdios da Internet (finais dos
anos 60), quando esta megarrede ainda se chamava ARPAnet e pertencia à
máquina militar norte-americana. Foi a forma encontrada para que uma
elite de militares, cientistas, engenheiros e investigadores (que nessa época
utilizava a rede original) pudesse comunicar entre si e transmitir experiências, ideias e conhecimentos. Com o aparecimento da World Wide Web no
início dos anos 90, deu-se a difusão pública do e-mail, que é hoje o meio
de comunicação mais popular da Internet, a mãe de todas as redes!
A Internet e todas as suas componentes vieram modificar completamente as nossas formas de trabalhar e nos divertirmos. Como a escola é uma
parte integrante de uma sociedade, não pode ficar alheia às modificações fora
das suas paredes.
“Anteriormente à introdução da Internet/World Wide Web, a utilização do computador na escola. . . contribuiu pouco para atenuar o isolamento que caracteriza as salas de aula. . . Na maioria das escolas, os
computadores melhoraram, mas não mudaram substancialmente o ensino e
a aprendizagem. . .
A Internet é intrinsecamente diferente das outras tecnologias de
comunicação anteriormente usadas na sala de aula. . . . [Ela] foi concebida
especificamente para estimular a colaboração. . . Uma das suas principais
características é a capacidade de comunicação e de transferência multidireccional de informação. . . [Não admira que tenha assumido] o encanto de
um parque temático virtual” (Hird 14-15).

O e-mail é uma das componentes desta megarrede e, como tudo na
vida, tem aspectos positivos e negativos, pontos fracos e pontos fortes. O que
defendo é que não me parece que os pontos fracos sejam suficientemente fortes ou sequer em quantidade assinalável para dissuadir seja quem for de deixar de o experimentar ou usar. Pelo contrário, penso que quem experimenta
este meio de comunicação não quer outro!
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Porquê? Porque é uma ferramenta extremamente amigável, acessível,
eficaz, funcional, sociável e multifacetada. Porque é um valioso apoio nos
contactos profissionais, sociais ou pessoais do dia-a-dia. E porque é uma ferramenta de solidariedade social através da qual se mobilizam meios físicos e
humanos para ajudar pessoas em situações extremas de risco, em perigo de
vida, etc.
Como diz Seymour Papert, “. . . o e-mail só por si representa um avanço
notável na comunicação entre pessoas que têm algo a dizer umas às outras e
a beneficiar disso” (100).
É óbvio que sou uma adepta incondicional, uma calorosa entusiasta e
uma utilizadora regular deste meio de comunicação. Usá-lo a nível pessoal
e/ou profissional vale a pena!

Aspectos Gerais do E-mail 31

2
O Papel das Novas Tecnologias no Processo
de Ensino-Aprendizagem do Século XXI

“[P]ara educar uma criança que nasceu num Mundo de informação instantânea, e que está habituada ao imediatismo da vida quotidiana, usar apenas as
ferramentas tradicionais não chega. . . . [A]s escolas têm de mudar constantemente para se adaptarem à sociedade em que se inserem. . . . Porque as tecnologias informação [e comunicação] são presentemente a força motriz da
nossa cultura e economia, é altura de [as] integrar no currículo de uma
forma significativa” (Heide & Stilborne 8-9).

A

sociedade de informação em que vivemos levanta novas questões,
apresenta novas exigências e coloca novos desafios à educação
em geral e à escola em particular, especialmente a necessidade de
sair da sua ‘concha’ e de se abrir para o mundo próximo e longínquo de
modo a transformar-se na escola informada e integrada do futuro.
Parece-me que ninguém duvida que, hoje, a aprendizagem deixou de
ser monopólio da escola, para, pelo contrário, se fazer cada vez mais no
mundo real que existe para além daquelas quatro paredes. Também creio
que ninguém duvida que esta situação tem de ser drasticamente invertida se
quisermos manter a escola como instituição de aprendizagem capaz de preparar a população estudantil para enfrentar os desafios do futuro e dar a cada
aluno as ferramentas necessárias para que possa desenvolver uma actualização constante. No entanto, terá de ser uma escola a funcionar em moldes
muito diferentes, uma escola adaptada aos tempos e aos ritmos de hoje e de
amanhã, não aos de ontem. Uma escola que vá ao encontro das necessidades, anseios, expectativas e aspirações da população discente e, naturalmente, da população docente, pois o bem-estar destes dois pólos de acção é
fundamental. Uma escola capaz de se adaptar constantemente à mudança.
Uma escola maleável e flexível, virada para o exterior, de ideias arejadas e
espírito aberto, com horizontes largos, permanentemente acessível a todos, e
pronta a receber os ex-alunos sempre que eles desejarem ou precisarem de
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lá voltar. Uma Escola que fomente o contacto com ex-alunos, inclusivamente
através das novas tecnologias, porque não?
Num artigo muito curioso, publicado em The New York Times on the
Web (1998), Tina Kelley diz a este propósito que “as universidades estão agora
a oferecer aos seus licenciados serviços como contas de e-mail pessoais e vitalícias. . . tornando mais fácil do que nunca aos ex-alunos manterem-se em contacto. . .”. Mais adiante, esclarece que algumas universidades estão a debater
propostas no sentido de “dar aos licenciados endereços de e-mail grátis e permanentes, através dos quais o correio pode ser reencaminhado mesmo que
eles mudem de fornecedores de acesso à Internet”. Com tudo isto, “[e]spera-se
que aumente o número de presenças nas reuniões de antigos alunos visto que
eles se mantêm em contacto electronicamente” (forma pela qual os eventos
são publicitados), e que o contacto por computador fortaleça antigos laços à
escola. “Nada do que alguma vez fizemos foi capaz de aproximar as pessoas à
universidade como esta tecnologia”, comentou Bob Mills, da Wake Forest
University, na Carolina do Sul, que trabalha com licenciados há quase três
décadas. “Ela tem personalizado e ampliado as nossas comunicações.”
Esta transformação, modernização e adaptação ao futuro passa, em
minha opinião, pela reformulação do sistema educativo e das suas infra-estruturas, bem como pela preparação ou formação inicial e contínua do pessoal
docente, em conformidade com o que se pretende ser o desenvolvimento da
instituição escola. É preciso criar condições de acesso cada vez mais generalizado à informática e às novas tecnologias, onde alunos e professores possam
desbravar novos mundos, descobrir e explorar novos conhecimentos, aprender
individual e colectivamente. A integração das novas tecnologias no espaço
escola, em geral, e na prática lectiva, em particular, facilitará a abertura destes
novos caminhos, porque permitirá desenvolver competências intimamente
ligadas à vida activa, tais como a capacidade de análise, interpretação e processamento de informação, a formulação de questões, a resolução de problemas e situações reais, o espírito crítico, e a aprendizagem ao longo da vida,
aspectos fulcrais da vida profissional num mundo em constante mudança.
É preciso fomentar e realizar mais trabalho de projecto, mais trabalho
colaborativo com recurso à Internet e aos meios multimédia. Seymour Papert
considera que “a megamudança [na educação] só se dará quando a maior
parte da aprendizagem consistir na realização de projectos estimulantes que
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durem semanas, meses ou anos” (160). É preciso estabelecer contactos pessoais com pessoas alheias à escola – especialistas, cientistas, escritores, mentores, gente comum – que têm contributos muito válidos a dar. Este tipo de trabalho não se compadece com períodos compartimentados de cinquenta minutos,
situação que está a mudar com a implementação dos blocos de noventa minutos, que, entre outros benefícios, espero contribuam para uma utilização intensiva e mais generalizada destes novos meios. Sei que este sistema tem muitos
adversários e oferece resistência, como é natural com qualquer novidade ou
alteração do sistema vigente. Desde o início que me manifesto favorável à sua
implementação. Já passei pela experiência e constatei benefícios a nível disciplinar e pedagógico: redução da agitação, maior acalmia em geral, mais flexibilidade e continuidade do trabalho. Por outro lado, tenho ouvido e lido testemunhos favoráveis, cá e nos Estados Unidos, concretamente.
Só uma escola moderna, adaptada à realidade, e que acompanhe os
desenvolvimentos e as transformações exteriores, conseguirá produzir cidadãos preparados e prontos a enfrentar os desafios socioculturais e profissionais, entre outros, que os esperam. O ritmo acelerado da mudança no mundo
exterior não se compadece com a lentidão com que tudo se passa no campo
da educação. Num relatório da Universidade de Waterloo, em Ontário, no
Canadá (1995), diz-se que “[a]pesar da conversa que se ouve nos campus
universitários sobre a necessidade de nos ‘prepararmos para o século XXI’
seguindo os passos da indústria e tornando-nos mais receptivos e flexíveis à
mudança, as faculdades e as universidades adoptam as inovações muito lentamente. . .”1 (1 de 15). Mais adiante, numa parte dedicada às tecnologias de
aprendizagem, diz-se: “As administrações escolares. . . não terão desculpa por
muito mais tempo se não desenvolverem um plano para fazer a transição da
infra-estrutura de ensino de hoje para a infra-estrutura de aprendizagem de
amanhã. As tecnologias de informação são os veículos disponíveis mais viáveis para fazer a transição. Elas são uma ferramenta para tratar de assuntos de
qualidade educativa, acesso educativo e custos do ensino” (7 de 15). Embora
algumas coisas tenham mudado desde então, parece-me que, em termos
gerais, continuamos arreigados a um modelo de ensino do passado, da era
industrial.
1

Citação de “The Snail Pace of Innovation in Higher Education”. The Chronicle of Higher Education. May 1995.
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Ao fazer uma análise da escola, Seymour Papert considera que “[ela]
permanece, em aspectos essenciais, aquilo que sempre foi. . . (153)”, pois,
embora os computadores estejam a operar uma mudança rápida em muitos
sectores da actividade humana, tais como a medicina, as telecomunicações,
as diversões e os transportes, nas escolas, não. “[A] escola mudou. . ., mas não
muito” (159), porque “[ela] tem sido extremamente resistente à mudança”
(162). Apesar de tudo, revela um certo optimismo quando diz que hoje se
sentem três forças poderosas de mudança: as grandes empresas que começam
a participar activamente na educação, a revolução da aprendizagem e o
poder da criança. Muita gente preocupada com estas questões já chegou à
conclusão que “a aprendizagem é a chave da mudança” e que é necessário
“reinventar” a escola, ou seja, Papert nota uma alteração no modo como as
pessoas pensam sobre a aprendizagem (163-67). E conclui que, das três forças
em causa, as crianças são a mais pura e forte, pois “[q]ualquer criança que
tenha um computador e uma sólida cultura de aprendizagem em casa é um
agente de mudança na escola” (sic) (167).
Numa comunicação para colegas, em Abril de 1999, apresentei uma
ideia semelhante por razões ligeiramente diferentes (embora na altura desconhecesse esta obra de Papert): “. . . desconfio que os grandes impulsionadores
ou agentes activos da mudança vão ser os alunos, concretamente aqueles para
quem as novas tecnologias já fazem parte do dia-a-dia (ou quase), quer porque
tenham computador em casa. . . . [quer] porque já tenham realizado projectos
de que gostaram com recurso aos novos meios. . . [P]oderão ser eles a ter o
papel mais significativo em todo este processo, como agentes que ‘reclamam’ a
mudança, que ‘empurram’ os professores para novos mundos” (“As Potencialidades Educativas da Internet” 5). Continuo a pensar da mesma forma e fico
radiante quando tenho conhecimento do trabalho com novas tecnologias
desenvolvidas por professores primários por esse país fora, pois creio que as
crianças que saem das suas turmas vão exigir a mudança quando chegarem
aos ciclos seguintes. Pelo menos, assim espero!
Por sua vez, numa comunicação feita na Information Society Technology
Conference (1999), o Prof. Doutor António Dias de Figueiredo diz que, “[à]
medida que nos concentramos nas ‘tecnologias de aprendizagem’, que supostamente devem resultar de um investimento na investigação educacional, o
panorama tende a piorar: reparamos que muitas delas apenas automatizam os
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paradigmas de aprendizagem mais imperfeitos do passado” (1 de 4). Um
pouco mais adiante, referindo-se ao “legado mecanicista” que, segundo ele,
resulta em grande parte da influência na educação do pensamento e das formas organizacionais da Revolução Industrial, explica: “Oitenta anos mais
tarde, quando a maior parte das organizações abandonou os paradigmas
mecanicistas do taylorismo, vemos que eles são ferozmente preservados pela
inércia dos sistemas educativos e por tecnólogos que optam por não dar atenção aos progressos da investigação educativa” (2 de 4). Seguidamente,
defende que o futuro da aprendizagem se encontra fundamentalmente no
contexto e não nos conteúdos, por isso, “o maior desafio dos ambientes de
netaprendizagem é o de construir comunidades virtuais ricas em contexto
onde aconteça aprendizagem individual e colectiva e onde os aprendentes
assumam responsabilidade não só pela sua aprendizagem individual, mas
também pela construção cooperativa de espaços onde se desenvolve conhecimento colectivo” (2 de 4).
Considero que (re)criar o gosto pela aprendizagem é um aspecto prioritário da grande mudança a levar a cabo na educação. Para mim (e possivelmente
para muitas outras pessoas), é mesmo recriar, ou seja, voltar a criar ou renovar
um gosto, uma apetência, que, infelizmente, sinto estar cada vez mais ausente
do quotidiano escolar. Digo recriar, porque senti o gosto por aprender não só no
sistema educativo português, como no americano. E sinto-me privilegiada por
isso. Para outras pessoas, será criar, pois talvez nunca o tenham sentido ou
nunca tenham estado inseridas num sistema que o fomentasse.
Para (re)criar esse gosto, parece-me necessário começar por atrair a
população estudantil cada vez mais distante e alheada do circuito mais ou
menos fechado que ainda hoje é a escola. Mas atraí-la para quê? Para o gosto
pela exploração, pela descoberta, pelo saber, pela construção do conhecimento. Como? Proporcionando ambientes adaptados à realidade do século XXI
e do novo milénio, às apetências, desejos, expectativas e necessidades dos
jovens – ambientes de aprendizagem que façam sentido e tenham significado
para eles. Ambientes que estejam em consonância com o seu ritmo de aprendizagem fora da escola. Os tais “ambientes de netaprendizagem” e de “construção de comunidades virtuais” que refere o Prof. Doutor Dias de Figueiredo.
É preciso desenvolver e envolver os alunos numa aprendizagem
baseada em projectos colaborativos centrados neles próprios, pô-los a
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trabalhar com os seus colegas de turma e outros espalhados pelo Mundo, e
a usar uma variedade de meios tecnológicos (Warschauer, 1999: 9 de 13). É
preciso proporcionar uma aprendizagem situacional, envolvendo os alunos
em tarefas autênticas e actividades em que têm de resolver problemas.
Envolvê-los também em trabalho de projecto complexo que implique capacidades de negociação, colaboração, análise e crítica, a definição de objectivos, a comunicação com sentido, o desenvolvimento de produtos que
coloquem desafios e fomentem a construção de conhecimento, capacidades
necessárias numa economia e sociedade de informação (Warschauer, 1999:
8 de 13).
É preciso recorrer a estratégias e meios reais. Estratégias que tenham a
ver com a realidade, o quotidiano, e o desempenho que os jovens terão fora
daquelas quatro paredes quando entrarem na vida activa. Meios e recursos
que façam parte do dia-a-dia de hoje e de amanhã, e que confiram ‘capacidades de transferência’ (transferable skills), ou seja, “capacidades gerais relevantes para o mundo do trabalho” (Maier et al. 11), entre elas:
• capacidades de comunicação: escrever relatórios, fazer apresentações e utilizar meios multimédia;
• capacidades de trabalho em grupo: liderança e trabalho de equipa;
• capacidades pessoais: independência, autonomia, auto-avaliação e autoconfiança;
• capacidades interpessoais: aconselhar, entrevistar, ouvir, negociar;
• capacidades ligadas às tecnologias de informação e comunicação: processamento de texto, bases de dados, folhas de cálculo, gráficos, usar o e-mail
(Maier et al. 12).
Algo que os faça sentir que aquilo que estão a fazer e a aprender é imprescindível para a sua (sobre)vivência futura. Algo que lhes mostre que o tempo que
passam na escola faz sentido e tem sentido para as suas vidas.
O processo de aprendizagem de hoje e de amanhã tem de ser:
• activo: professor e aluno empenhados numa co-aprendizagem, assumindo
o aluno um papel activo na compreensão das ideias apresentadas, na busca
de novas vias a explorar e na avaliação do progresso alcançado;
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• flexível e independente: alunos com mais controlo sobre os conteúdos e
resultados. Frequentemente, a aprendizagem flexível leva os alunos a fazer
contratos individuais de aprendizagem, encaminha-os para os recursos adequados, envolve-os em auto e heteroavaliação, bem como em problemas e
actividades da vida real (as novas tecnologias são um meio ideal para aceder aos recursos e às actividades individuais e individualizadas);
• cooperativo e colaborativo: pequenos grupos de alunos podem dar o
mesmo apoio e orientação que o professor (área que pode ser apoiada pelas
novas tecnologias) (Maier et al. 22).
Por último, “ensinar deve ser (pelo menos!) um processo de comunicação bidireccional. . . Há provas de que muito há a lucrar da comunicação
aluno-aluno e aluno-professor” (Maier et al. 24). Diana Laurillard, que tem
desenvolvido um trabalho de investigação profundo sobre a possibilidade de
os diferentes meios multimédia poderem substituir ou ampliar o papel do professor no processo de aprendizagem, sugere: estes meios podem ‘substituir’ os
professores no que se refere a alcançar certos aspectos do processo de aprendizagem, mas o professor continuará a ter um ‘papel crucial’ como garante de
que todos os aspectos desse processo são tratados (Maier et al. 24-25).
No início deste trabalho, referi alguns dos suportes que fazem parte da
história do ensino e disse que cada um continua a manter o seu nicho, a ocupar o seu próprio território e a desempenhar a sua função específica. Relativamente ao papel do professor e às novas tecnologias, a situação é semelhante.
Não se trata de uma alternativa – ou o professor ou as novas tecnologias –,
mas sim de uma complementaridade – o professor e as novas tecnologias –,
ambos desempenhando tarefas distintas que, consoante os casos, funcionam
de uma forma independente ou complementam-se. O professor “torna-se um
participante indispensável na comunicação e aprendizagem dos alunos
mediada por computador. . . [e], longe de serem ‘substituídos’ pelo computador, os professores constituem um suporte da aprendizagem dos alunos através dos seus conhecimentos e experiência. . .” (Kern 5 de 16). “Os professores
têm de compreender que o computador é estúpido e que, sem as suas capacidades, o seu conhecimento e o seu sentido humano, é pouco mais do que um
sistema de entretenimento doméstico que recompensa, castiga ou faz de
baby-sitter”, diz Carla Meskill (Egbert 464).
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Concordo com João Barroso quando diz que “mudar a escola hoje é,
sobretudo, procurar um outro sentido para a escola. . . por todos os intervenientes, mas em particular pelos alunos (razão de ser do acto educativo). . .
Se tal não acontecer, depois de o século XX ter sido o século da escola, o
século XXI será o século do seu fim (3)”. Penso que a integração das novas
tecnologias é um dos sentidos. A Internet vem ganhando cada vez mais adeptos. O aumento de número de utilizadores em Portugal tem crescido significativamente nos últimos três anos2. O e-learning, de que tanto se fala (actualmente, é tudo e-isto, e-aquilo, mas o facto é que todos estes e-qualquer coisa
estão em boom), está em expansão apesar dos inconvenientes e limitações
que possa ter. O ensino em casa (homeschooling – um regresso às origens?)
vem igualmente ganhando novos simpatizantes.
Sou adepta e defensora da instituição escola e das aulas presenciais,
sobretudo pelo contacto humano (mas não só), que considero uma parte integrante, essencial e imprescindível do processo de aprendizagem. Por isso,
espero que haja vontade e determinação para implementar as mudanças radicais necessárias, caso contrário, tal como João Barroso, não prevejo um futuro
nada animador.

O e-mail e o processo de aprendizagem
Aprender a usar o e-mail e a aproveitar todas as suas potencialidades
significa adquirir capacidades tecnológicas e sociais que permitem aos alunos
trabalhar independente ou colaborativamente, e adquirir autonomia e autoconfiança enquanto utilizam o computador como ferramenta de trabalho,
meio de comunicação, e recurso de pesquisa e exploração. Mas “[p]ara ter
alunos que gostam de explorar, precisamos de professores que incentivem a
exploração” (Heide e Stilborne 26)3. “Hoje, mais do que nunca, precisamos
de professores que sejam capazes e estejam dispostos a tornar-se co-aprendentes ao lado dos seus alunos. Professores que não receiem dizer, ‘Não sei’,
mas sejam capazes de se virar para os alunos e dizer, ‘Vamos descobrir
2

Dados recentes referentes a número de utilizadores: 1997: 88 670, 1998: 172 698, 1999: 474 387, 2000:
2 251 427 (22). In Cardoso, Mário Rui, e Sara Sá. “Como a Internet está a revolucionar Portugal”. Visão digital.
Suplemento. Março 2001: 22-27.
3
Citação de Hechinger, Nancy, e Melissa Koch (1993). “Beyond the lightbulb”. Technos: Quarterly for Education
and Technology, 2 (1): 23.
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juntos!’”(Heide e Stilborne 14)4. “A tónica muda de ‘fizeste isto mal’ para
‘podes fazer melhor’ com a ajuda do professor, de amigos, ou sozinho, ou
com a ajuda dos sectores cruzados da comunidade electrónica da sala de
aula, tudo isto tornado possível pelo computador” (Kern 5-6 de 16)5.
Actualmente, o e-mail deve ser o meio mais poderoso de ligar as pessoas e
de fazer com que os seus utilizadores se sintam em estreita ligação com o resto
do Mundo. Um meio poderoso de pôr alunos em contacto com os diferentes
mundos que existem para além do isolamento da sala de aula. A forma de os ajudar “a descobrir a humanidade intrínseca que partilham com as pessoas espalhadas pelo Globo” (Heide & Stilborne 18), “humanidade [que] se adquire à medida
que o mundo das divergências, que separa as pessoas, é reconhecido em vez de
negado ou afastado”6 (Electronic Literacies 38). De facto, é fundamental encarar
e aceitar as diferenças, e o e-mail é um dos meios de comunicação que mais
pode contribuir para que se caminhe nesse sentido.
Até agora, nenhuma outra ferramenta de aprendizagem se compara ao
e-mail e ao seu potencial para comunicar, trocar informações, partilhar ideias e
conhecimentos, pedir ajuda ou esclarecimentos, colaborar na construção do
conhecimento, tudo isto numa base (bastante) informal com colegas, amigos,
família, profissionais de qualquer área, mentores ou pessoas desconhecidas:
quem quer que seja! Os contactos, ideias, sugestões, ajuda, partilha voluntária
de conhecimentos, e amizades que eu teria perdido se não tivesse adoptado o
e-mail há uns anos como o meu meio de comunicação por excelência
(Almeida d’Eça, Out. 1999)! Foi precisamente a pensar nos benefícios pessoais
que me aventurei nos intercâmbios electrónicos de alunos meus com alunos-parceiros de outras paragens. São experiências e vivências inesquecíveis que
abrem horizontes, proporcionam novas visões e perspectivas, e permitem
tomar consciência de diferentes modos de ver o seu mundo e fazerem sentido
dele. Mesmo que não resultem amizades, que seria um saudável complemento
de uma actividade lectiva, o facto de haver contactos interpessoais, trocas
interculturais e partilha de hábitos, tradições, valores e estilos de vida entre
4

Citação de Rogers, Al. “The Failure and the Promise of Technology in Education”. Global SchoolNet Foundation,
http://www.gsn.org. 3 Oct. 1997.
5
Citação de Barson, J. “The Virtual Classroom is Born: What Now?”. In Freed, B. F., ed. Foreign Language Acquisition Research and the Classroom, 365-83. Lexington, MA: D. C. Heath, 1991.
6
Citação de Briggs, K. “Geography lessons for researchers: A look into the research space for humanity lost or gained”.
Anthropology & Education Quarterly. 1996: 27 (1), 5-19.
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diferentes modos de estar e viver já é suficiente para considerar um saldo positivo. Além disso, no caso da aprendizagem de uma língua estrangeira, há sempre uma mais-valia – o valor linguístico acrescentado, especialmente a nível da
escrita e da leitura, por vezes com influência na produção oral.
Os jovens de hoje são cada vez mais informais e vivem em constante
azáfama, agitação, mudança, sempre à espera de resultados imediatos. Vivem
intensamente o momento presente e aguardam ansiosamente o futuro. Ora,
este meio de comunicação tem várias características que se conjugam perfeitamente com a sua maneira de ser e estar na vida:
• informalidade: não custa entrar em contacto com um colega, profissional,
pessoa comum ou autor desconhecido, como custaria pelo telefone;
• rapidez: tudo se processa à velocidade da luz;
• imediatismo/instantaneidade: tudo parece acontecer em cima do acontecimento;
• actualidade: permite receber actualizações constantes de notícias, acontecimentos, eventos;
• proximidade: não há distâncias entre emissor e receptor; e embora não
conheçamos muitos dos nossos interlocutores pessoalmente, temos a sensação de estarmos próximos, frequentemente, de já nos conhecermos;
• amigabilidade e comodidade: é muito simples de aprender e usar, e só nos
servimos dele quando e onde queremos; não incomoda nem se intromete
em alturas inoportunas, daí que possamos ter uma certa privacidade;
• economia: enviar várias mensagens para qualquer parte do Mundo ao preço
de uma chamada local;
• acessibilidade: encontra-se em casa, em casa de família e amigos, na
escola, em bibliotecas municipais, em locais públicos;
• vitalidade: é um meio dinâmico, activo, poderoso, em constante agitação e
mutação.
Estas mesmas características que se identificam com os jovens são
também aliciantes para o processo de aprendizagem, conferindo-lhe benefícios quando comparadas com as de outros meios. A informalidade, amigabilidade (user-friendliness), velocidade e imediatismo fascinam qualquer aluno.
Vou mais longe: a própria palavra e-mail parece, só por si, conter uma carga
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mágica suficientemente poderosa para atrair os alunos, mesmo quando percebem que não vão passar todo o tempo a enviar mensagens, nem a navegar
na Internet. Pelo contrário, há muito trabalho de bastidores, por assim dizer,
pois muito tempo é ocupado na preparação offline dos conteúdos das mensagens. De facto, nos três intercâmbios que já fiz, constatei sempre que o
facto de os alunos (6.° e 7.° anos) enviarem/receberem uma mensagem
semanal ou quinzenal é o suficiente para os manter muito interessados e
empenhados, altamente motivados e expectantes. Creio que uma regra
básica é desde logo abrir o jogo e explicar como tudo se vai processar,
incluindo o número de aulas semanais dedicadas ao projecto, a frequência
da troca de mensagens entre os parceiros, e o tempo de duração, entre outras
coisas.
Os educadores, em geral, concordam que a aprendizagem é mais vantajosa quando os alunos são ouvidos e envolvidos no processo, e quando vêem
nele significado, sentido e intencionalidade. Nada mais apropriado que o
e-mail para concretizar estes aspectos, conferindo dinamismo, empenhamento,
sentido e vivacidade à aprendizagem, seja ela em que área disciplinar for. De
facto, o e-mail é uma ferramenta que facilita a aprendizagem centrada no aluno
e em projectos, a aprendizagem colaborativa e cooperativa, a aprendizagem de
diferentes tipos de competências, entre elas, as sociais: a percepção das diferentes perspectivas de um problema, a análise crítica, a negociação de uma situação, a resolução de problemas e de conflitos. E ainda o ensino em equipa, todas
facetas distintas daquilo que deve fazer parte do processo de ensino-aprendizagem deste século.
Embora nunca tenha feito qualquer estudo sobre resultados concretos e
palpáveis dos projectos que já desenvolvi, a minha observação e análise com
vista a uma avaliação individual e colectiva mais correcta da turma/grupo
revelam que os intercâmbios são úteis e motivantes. Úteis, porque os alunos
desenvolvem mais ou menos (cada caso é um caso!) as capacidades de leitura
e escrita na língua estrangeira de uma forma agradável e natural, quase
inconsciente, quase sem darem por isso. Motivantes, porque estão a fazer
algo diferente, algo de que gostam, com que se identificam, sobretudo, algo
original, um produto próprio, que não vem no manual da disciplina! Algo
que sabem que vai ser publicado na Internet, factor que instintivamente gera
maior cuidado, exigência e rigor no trabalho, e até um invulgar sentido de
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responsabilidade. Mas há outros aspectos positivos e motivantes: comunicam
em linguagem autêntica, comunicação essa que todos nós, professores de línguas, sabemos ser difícil de desencadear e manter nas aulas diárias; desenvolvem um espírito de entreajuda muito saudável dentro do seu grupo e de
grupo para grupo, que naturalmente não é exclusivo do trabalho de projecto
com recurso a novas tecnologias. (À semelhança do que acontece nos trabalhos convencionais, por vezes é necessário um apoio ou orientação por parte
do professor mais canalizado para um grupo, ou determinados elementos de
um grupo, por dificuldades de relacionamento, de distribuição das tarefas,
etc.) Além disso, usam meios que fazem parte da vida real e familiar de muitos, e que certamente farão parte da gama de tecnologias que integrará o resto
das suas vidas académica e activa.

Diferentes modalidades de comunicação
A Internet e as novas tecnologias de informação e comunicação têm
sido elementos imprescindíveis no derrube das quatro paredes da sala de aula
e no alargamento muito significativo da esfera de acção de alunos e professores, beneficiando como nunca o processo de ensino-aprendizagem. Entre os
vários recursos que a Internet disponibiliza, o e-mail é, sem sombra de
dúvida, o mais utilizado e popular.
Como meio de comunicação extremamente versátil, maleável e flexível
que é, permite diferentes tipos de comunicação para diferentes finalidades.
Atrevo-me a dizer que há modalidades para todos os gostos! A mais simples,
banal e corriqueira, perdoem-me a expressão, é certamente a comunicação
um para um que, de acordo com G. Dickson e A. Segars, serve para partilhar.
No entanto, há outras três variantes: um para muitos (para difundir), muitos
para um (para transmitir e relatar) e muitos para muitos (para colaborar).
Segue-se um quadro simples, que ilustra as “. . . diferenças entre a interface
tradicional da sala de aula física e a sala de aula virtual emergente. . . [U]m
dos aspectos-chave da evolução da sala de aula é o papel das tecnologias
como facilitadoras da transferência e do sentido partilhado da informação e
do conhecimento. . .” (153). O quadro seguinte (extraído do artigo dos autores
atrás referidos) revela ainda o alcance e a aplicação actual destas quatro
modalidades de comunicação.
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Alargando o alcance e a gama de currículos
Interface
Comunicação
Tradicional

Contemporânea

Um para muitos (difusão)

Palestra, manual, fichas

Páginas Web, e-mail,
videoconferência

Muitos para um
(transmissão)

Relatórios, exames,
discussão na aula

Um para um (partilha)

Visita ao gabinete, telefone

E-mail, listas de discussão,
salas de chat,
videoconferência

Muitos para muitos
(colaboração)

Discussão na aula

E-mail
Videoconferência, listas
de discussão e newsgroups,
salas de chat

Ao analisá-lo, constatamos que o e-mail está presente nas quatro interfaces contemporâneas, dado que as listas de discussão e os newsgroups funcionam por e-mail.
Para Dickson e Segars, a comunicação um para um, que tem por finalidade principal a partilha de informação e conhecimento, é talvez a forma
mais rica de interagir. Dois exemplos típicos desta modalidade são a chamada
telefónica e o envio de e-mail, que permitem transpor barreiras espaciais e
temporais entre emissor e receptor. Em termos da sala de aula física, a comunicação um para um implica horários predefinidos, de preferência frente a
frente e, em geral, limita-se a tópicos ou conteúdos relacionados com colegas,
professores ou assuntos afins. Nas universidades americanas, muitos professores estão a abdicar das ‘horas de expediente’ para alunos nos seus gabinetes
em favor do contacto um para um por e-mail, dada a ausência de restrições
de tempo e espaço. De futuro, estes contactos poderão ser complementados
por sistemas de voz e vídeo, bem como alargados a pessoas de outras universidades ou empresas. Um aspecto muito curioso, apontado como uma vantagem desta modalidade na sua interface contemporânea, é o seu potencial
para transferir conhecimento. De facto, numa sala de aula tradicional com
muitos alunos, muito fica por desvendar acerca dos conhecimentos e capacidades existentes, logo, muito fica por partilhar, normalmente, por falta de
tempo. Numa sala de aula virtual, estas limitações são ultrapassáveis, daí que
haja melhores condições para que todos possam participar e transmitir aquilo
que sabem.
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Na comunicação um para muitos, é a difusão de informação ou conhecimento que se destaca. Na sala de aula física, ela tem sido feita através dos
meios referidos no quadro da página 44 e ainda pelos quadros tradicionais,
retroprojectores e, mais recentemente, pelas apresentações em PowerPoint.
Estes meios físicos são muito restritivos em termos de tempo (durante a aula),
espaço (sala de aula), meio de difusão (palestra, comunicação) e fonte
(manual). Além disso, o professor é o dono exclusivo do meio de difusão. Em
termos da interface contemporânea, as páginas Web permitem introduzir
assuntos actuais e reais, e informação actualizada e capturada de uma forma
impossível nos meios tradicionais. O e-mail (para informações de carácter
geral e específico, trabalhos a realizar, perguntas de revisão, instruções,
inquéritos, etc.), as listas de discussão e as tecnologias de comunicação, que
permitem transmitir voz e vídeo através de redes, têm o potencial para alterar
radicalmente a dinâmica deste tipo de comunicação, ultrapassando os conceitos de espaço e tempo definidos para uma aula.
O objectivo principal da comunicação muitos para um é a monitorização e a transmissão de informação, daí que as tecnologias de informação
sejam usadas para filtrar, sintetizar e organizar várias fontes de informação.
Nesta forma de comunicação tradicional, está implícito que o papel é o
melhor meio de transmissão e a discussão na sala de aula a melhor forma de
reunir consenso. No entanto, ela tem inconvenientes: consome tempo, é ineficaz como meio de difusão, dificulta a avaliação individual de conhecimentos,
e só pode ocorrer em momentos predefinidos no tempo. Numa sala de aula
virtual, os alunos mais tímidos7 participam em igualdade de circunstâncias,
num contexto justo e igual. Na Internet, as discussões de turma podem ser
monitorizadas e geridas sem ter em conta os factores tempo e espaço, e os
instrutores podem mais prontamente adaptar os conteúdos e o estilo de
ensino às necessidades dos alunos. Além disso, existem oportunidades únicas
de empenhar os alunos de formas impensáveis na sala de aula tradicional,
sem dependência do espaço físico. Estas interacções são um complemento
motivante dos modelos tradicionais.
7

González-Bueno (1998) e Warschauer (1995) referem que alunos mais renitentes a participar na aula, em contextos
frente a frente, como que se libertam de inibições no contexto electrónico e participam, por vezes até muito activamente. Warschauer, Shetzer e Meloni dizem, ainda, que “muitos alunos que hesitam em fazer perguntas cara a cara
são muitos directos via e-mail” (32).
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A comunicação muitos para muitos tem por objectivo a formação de coligações e processos de apoio a grupos de decisão. Como facilmente se depreende,
esta forma de comunicação é a mais difícil de concretizar nos limites de uma sala
de aula física, pois, para comunicar eficazmente, os muitos acabam por ser reduzidos a poucos, ou a um. A apresentação formal, ou o relatório, é o melhor meio
para transferir informação de muitos para muitos/alguns para muitos, mas é a
forma menos eficaz de transferir informação e conhecimentos. A avaliação tem de
ser feita em pequenos grupos. O exemplo típico desta modalidade é o trabalho de
grupo que, em última análise, é apresentado à turma. O e-mail, as listas de discussão e os chats vêm facilitar o trabalho de coordenação de uma tarefa de grupo,
abolindo as limitações de espaço e tempo para reuniões entre os diversos elementos de cada grupo. Por outro lado, uma página Web pode funcionar como ponto
de convergência de toda a informação e conhecimentos que o grupo vai reunindo, assim como facilitar trocas de conhecimentos entre grupos, e até a adopção da ‘melhor prática’. Portanto, os novos meios criam contextos muito diferentes para realizar e gerir projectos de grupo (Dickson e Segars 154-55).
Qualquer destas modalidades pode ser apoiada pelo e-mail e aplicada
de uma forma adequada a diferentes tarefas do processo de aprendizagem,
como veremos a seguir.

O e-mail e a aprendizagem da língua estrangeira
São inúmeras as vantagens da integração do e-mail na prática lectiva,
como inúmeras são as actividades que se podem desenvolver para beneficiar
o aluno da língua estrangeira.
Comecemos pelo princípio: como introduzir o e-mail na prática lectiva?
Fundamentalmente de duas maneiras: como actividade extra ou como actividade
integrada no currículo. Utilizar o e-mail como actividade extra tem geralmente os
seus senãos: falta de estruturação ou de uma linha de acção concreta e bem definida, que pode significar falta de continuidade (não saber do que falar leva geralmente a redução ou interrupção pura e simples do fluxo de mensagens), que em
geral redunda em ausência de motivação. Como actividade integrada no programa ”. . . os resultados podem ser pedagogicamente transformadores”8.
8

Citação de Bruce Roberts extraída de uma mensagem de 22 Mar. 1994 da lista de discussão IECC. Warschauer,
Mark, E-Mail for English Teaching, 95.
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Que tipo de actividades é possível desenvolver? São tantas que me limito
a referir apenas algumas9: projectos e intercâmbios electrónicos (estabelecer contactos entre diferentes culturas/comunidades e concluir sobre as semelhanças e
diferenças; dar a conhecer o próprio país, o seu povo e a sua diversidade cultural, etc.), colaborações de diversos tipos (professor-aluno, aluno-aluno, aluno-especialista, etc.), correspondência electrónica, grupos de discussão, escrita de
histórias em grupo, projectos de investigação, inquéritos, sondagens, etc.
Entre as muitas e variadas vantagens da utilização do e-mail como ferramenta de aprendizagem, destaco as seguintes:
• ser (para muitos alunos ainda hoje) um meio inovador ligado aos computadores, factor adicional de motivação;
• possibilitar uma comunicação autêntica e natural através da criação e troca
de mensagens;
• pôr os alunos em contacto com falantes nativos da língua estrangeira que
estão a estudar, factor de enriquecimento linguístico e de consciencialização sociocultural;
• proporcionar contextos de comunicação do mundo real e acesso a um
número muito mais elevado de conteúdos, comparativamente à aula;
• ajudar a reconhecer a importância da aprendizagem de uma língua estrangeira e o mundo de possibilidades que ela abre;
• aplicar o que se aprende de uma forma autêntica e significativa;
• desenvolver áreas vocabulares e temáticas que podem transpor os conteúdos curriculares;
• estimular a capacidade de produção escrita com influência positiva na produção oral;
• utilizar uma linguagem mais semelhante à oral, geralmente mais livre, informal, pessoal e expressiva, mais ao estilo dos jovens;
• estimular maior rigor de linguagem quando necessário (com tempo, é possível uma revisão cuidada);
• incentivar o gosto pela leitura e escrita;
• fomentar a auto-aprendizagem;
• estabelecer a ponte entre a escola e o Mundo;
9

Encontra uma lista de outras sugestões no Apêndice A: Outras Actividades.
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• alargar horizontes;
• desenvolver capacidades tecnológicas ou literacia informática.
Gonglewski, Meloni e Brant referem outros benefícios pedagógicos do
e-mail na aprendizagem da língua estrangeira, que importa mencionar:
• prolongar os factores tempo e local de aprendizagem da língua estrangeira
para além da sala de aula (em casa, numa biblioteca pública ou num cibercafé);
• fomentar a aprendizagem centrada no aluno, que sente maior controlo
sobre aquilo que aprende, pois pode mudar o assunto e alterar o rumo da
discussão;
• despertar maior participação dos alunos mais renitentes quando frente a
frente na aula (porque se sentem mais à vontade e com tempo para pensar);
• permitir um contacto instantâneo e frequente com falantes nativos sem
necessidade de uma deslocação ao país de origem (1-2 de 13).
Retomemos agora as modalidades de comunicação descritas no subcapítulo anterior para ver as possibilidades de lhes associar diferentes tipos de
actividades pedagógicas, como ilustra o quadro seguinte:
Comunicação

Actividade

Um para um

Consulta ao professor, diários de bordo electrónicos, trabalhos
escritos (aluno-professor)
Correspondentes electrónicos: keypals (aluno-aluno)
Entrevistas/contactos informais (aluno-especialista/mentor)

Um para muitos

Informações, avisos, tarefas lectivas, programa da disciplina
(professor-alunos)
Inquéritos (aluno-público alvo)

Muitos para um

Lista de discussão de turma: alunos-alunos, com o professor a
monitorar e a gerir a discussão, as opiniões, os conteúdos10

Muitos para muitos

Intercâmbios entre turmas
Lista de discussão de turma: alunos-alunos + professor
Listas de discussão de alunos: alunos-alunos
Sondagens (alunos-público alvo)

10

O professor deve ter um papel activo, mas não controlador.
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A consulta ao professor pode assumir diferentes formas: pôr questões
sobre a matéria, esclarecer dúvidas, marcar reuniões presenciais, justificar faltas, pedir informações sobre trabalhos, enviar trabalhos de casa, ou pôr questões mais profundas sobre o processo de aprendizagem ou o desenvolvimento
pessoal e profissional dos alunos (Warschauer et al. 32). Por enquanto, é mais
utilizada no ensino superior, mas a sua adopção generalizada no ensino não
superior parece-me uma questão de tempo.
Os diários de bordo electrónicos (electronic dialogue journals11) têm os
seus antecedentes na forma tradicional, em papel, do diário de bordo entre
aluno e professor (dialogue journal). Consistem num fluxo regular de mensagens entre estes dois agentes. O aluno contacta por e-mail com o professor
dentro de uma periodicidade predeterminada ou apenas quando necessita, e
o professor responde-lhe de acordo com a sua disponibilidade, mas quanto
mais rápido, melhor/mais eficaz. Ele pode fazer comentários, sugestões ou
perguntas, dar opiniões ou pedir esclarecimentos. Relativamente ao suporte
em papel, os diários de bordo electrónicos têm as seguintes vantagens: são
textos geralmente mais espontâneos, especialmente quando resultam de uma
necessidade real; são mais práticos e cómodos para o professor, pois não precisa de carregar com cadernos; e são uma base de dados óptima e pesquisável para o aluno (Warschauer et al. 34). Tanto podem ser textos simples e sem
uma estrutura predefinida, como tratar de matérias do programa, o que
fomenta a utilização de vocabulário e estruturas usadas na aula, evitando o
recurso (frequente) ao dicionário. Por outro lado, poupam tempo e papel, e a
resposta pode ser imediata (Gonglewski et al. 6 de 13), o que confere maior
dinamismo a todo este processo.
Qualquer comunicação de um para um, como é o caso dos diários de
bordo electrónicos, é mais pessoal e privada, e exige mais tempo. Para além
do professor como interlocutor do aluno, este pode ainda escolher para parceiro da interacção um colega que aprende a mesma língua, ou um falante
nativo da sua língua-alvo.
As conversas sobre a escrita (writing conferences), ou fóruns electrónicos para discussão da escrita, servem de facto para dar realce ao ‘processo’ em si, que envolve “múltiplas oportunidades para planear, discutir e
11

Para informações mais pormenorizadas, consulte o artigo de Manuela González-Bueno referido na Bib/Webliografia.
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rever o texto, cabendo ao professor o papel de leitor interessado e informado, e não de juiz” (Warschauer et al. 34)12. Até que ponto pode o e-mail
ajudar este processo? Ele facilita a troca de mensagens com o professor
sobre a escolha do tópico e a exploração das ideias; confere maior dinâmica à revisão; permite fazer comentários e sugestões, e dar opiniões rápidas sobre as diversas versões, bem como estabelecer um maior intercâmbio
de textos entre ambas as partes, visto que o e-mail funciona 24 horas por
dia, enquanto que as aulas podem ter lugar apenas 1-2 vezes por semana; e
facilita a introdução de alterações pontuais (Warschauer et al. 34). Outro
aspecto relevante é o facto de os comentários do professor poderem ter um
efeito mais perceptível no processo de revisão do aluno se o feedback for recebido pouco depois de este ter terminado o processo de escrita (Gonglewski et
al. 7 de 13).
As listas de discussão de alunos têm a enorme vantagem de pôr colegas
a interagir com colegas, proporcionando voz activa a ‘todos’. Os alunos têm
tempo para organizar as suas ideias, pensar na resposta, escrever, rever, reformular e/ou corrigir a mensagem para que ela siga o mais correcta possível.
Podem reformular mensagens anteriores de modo a negociar sentido, como se
faz na linguagem oral. Podem produzir uma escrita espontânea (tipo linguagem oral), embora correcta e coerente (ao estilo da linguagem escrita). Podem
trabalhar ao seu ritmo e adquirir prática adicional da língua estrangeira para
além do tempo de aula. Se guardarem as mensagens, ficam com uma óptima
base de dados que podem consultar e reutilizar a seu bel-prazer, base de
dados essa que constitui uma (maior ou menor) amostra do seu esforço na língua-alvo. As listas podem também ser usadas para desenvolver actividades
pré e pós-aula – como preparação de uma actividade (um debate oral, por
exemplo) ou como sequência dessa mesma actividade. Nestes casos,
Warschauer et al. dizem que o professor deve evitar correcções explícitas nas
mensagens de resposta. Pelo contrário, ele deve modelar linguagem correcta,
dar feedback correctivo. Todo este intercâmbio constitui informação valiosa
sobre o nível e necessidades linguísticas dos alunos, que podem ser abordadas em futuras aulas (38).
12

Estes autores referem que as teorias modernas do ensino da escrita dão ênfase à escrita como processo, não apenas
como a criação de um projecto. Assim, o e-mail pode ser um canal de comunicação extremamente valioso e
cómodo entre aluno e professor no que respeita às fases de planeamento, discussão e revisão, que fazem parte de
um bom processo de escrita.
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Gonglewski et al. desenvolvem este tema, dando exemplos de actividades
pré-aula (a nível universitário) que se podem realizar através de uma lista de discussão de turma, de modo a melhor preparar os intervenientes, gerar uma discussão mais dinâmica e poupar tempo de aula. Entre os exemplos, incluem-se:
• preparar os alunos para textos escritos mais longos (biografia de alguém
célebre): através do e-mail, os alunos podem elaborar uma lista de possíveis
assuntos a abordar no trabalho escrito;
• partilhar conhecimentos que têm sobre um tema (a celebração do Dia de
Acção de Graças nos Estados Unidos, por exemplo) antes de um exercício
de compreensão oral sobre o assunto;
• trocar textos escritos ou resumos de uma só frase sobre uma leitura predefinida, resumos esses que são reunidos numa ficha que o professor distribui
para gerar e animar o debate13;
• preparar uma discussão na aula: permite um debate mais vivo e com ideias
mais assentes sobre os pontos de vista de cada um (3 de 13).
Quanto às actividades pós-aula, referem as seguintes:
• reforçar ou prolongar o trabalho (um debate, por exemplo): pode permitir dizer
o que ficou por dizer, esclarecer ou reiterar posições/opiniões, dar outras opiniões, usar vocabulário e estruturas que foram utilizadas na aula, etc.;
• ler e discutir um conto ou uma fábula, e depois criar colaborativamente um
novo conto/fábula por e-mail: à vez, cada aluno acrescenta algo ao texto
que lhe é reencaminhado14 (4 de 13).
Os correspondentes electrónicos serão tratados separadamente no subcapítulo O e-mail e a ligação escola-Mundo.

O e-mail e a aprendizagem da língua inglesa
Sendo professora de Inglês, naturalmente que é difícil não me debruçar mais sobre esta língua estrangeira, especialmente no que toca a projectos. Resulta de (de)formação profissional, de muitas amizades e contactos
por esse mundo anglófono fora, e de uma quantidade considerável de livros
13

Ramazani, J. “Student writing by e-mail: Connecting classmates, texts, instructors”. 1994. Online. Internet. Disponível: http://www.virginia.edu/~trc/tcemail.htm. 2 Fev. 2001. (Conforme citação das autoras.)
14
Autoria de Manteghi, C. “The collaborative fairy tale”. Virtual Connections, Warschauer, Mark, ed.
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e documentação diversa. Mas resulta também da necessidade que uma vez
mais sinto de chamar à atenção de todos os colegas desta língua estrangeira
para o manancial de informação que a Internet disponibiliza em inglês, e para
as oportunidades de comunicação e interacção em contexto real e autêntico
que ela e os seus recursos de comunicação proporcionam. Actualmente, qualquer professor de Inglês com acesso à Internet tem ‘a faca e o queijo na mão’!
A grande maioria dos conteúdos da Internet e do fluxo diário de mensagens
electrónicas é em língua inglesa. Como é que os professores de Inglês não
hão-de ter a tarefa muito mais facilitada do que os colegas de outras línguas
estrangeiras? Mas não só facilitada! Também mais variada e estimulante dada
a diversidade de ‘Englishes’ que existem por esse mundo fora, e a posição de
supremacia que os falantes de inglês como língua estrangeira, ou segunda ou
terceira língua, actualmente detêm.
Numa comunicação que fiz na Universidade de Évora, em Outubro de
1999, abordei este assunto com uma referência a um artigo muito interessante
de James Geary, “Sowing the Seeds of Speech”, onde ele diz que se calculava
que até ao ano 2000 cerca de um quarto da população mundial (um bilião e
meio) falasse inglês. Desse bilião e meio, apenas 400 milhões viveriam nos
Estados Unidos e no Reino Unido, e falariam inglês como primeira língua. Para
as restantes 1.1 bilião de pessoas, o inglês seria a segunda ou terceira língua,
fundamental para a sua vida profissional e pessoal. Actualmente, três quartos
do correio mundial e 80% do e-mail na Internet são em inglês. Para o Professor
David Crystal, citado no referido artigo, “[n]unca houve uma língua falada por
tanta gente em tantos lugares” (6). Não admira que o alastramento do inglês a
tantas e tão diversas partes do Mundo, especialmente entre falantes não nativos, tenha levado ao aparecimento de ‘novas variantes de inglês’. De facto, o
inglês tem sido mudado e adaptado a diferentes variedades e formas de modo
a servir necessidades regionais. . . [d]aí que, um cenário provável para o futuro
da língua inglesa possa bem ser o que o Professor Crystal define como “. . . o
aparecimento de um inglês regionalmente neutro para ser usado na conversação a nível internacional, com cada país a manter as suas variantes nacionais”
(6). De facto, a proporção cada vez menor de falantes de inglês como primeira
língua e a consequente supremacia dos falantes não nativos, por um lado, e a
existência de inúmeras novas variantes de inglês, por outro, parecem provar a
necessidade de uma língua internacional, ou língua franca.
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Os números referidos podem não estar absolutamente correctos, mas
são tão astronómicos que, independentemente de uma maior ou menor margem de erro, falam por si! Parece-me que basta reflectir um pouco sobre estes
dados para os professores de Inglês se aperceberem das potencialidades de
aprendizagem destes novos meios de comunicação, concretamente do e-mail,
e das vantagens que ele oferece. Por um lado, ele pode facilitar uma tomada
de consciência das diferentes variantes de inglês que existem no Mundo, por
outro, pode conferir à aprendizagem do inglês um colorido, uma variedade,
uma dinâmica e uma vivacidade nunca antes possíveis.
Warschauer, Shetzer e Meloni apontam cinco razões fundamentais para
usar a Internet no ensino do inglês. Vou adaptar a ideia e apontá-las como
cinco excelentes razões para usar o e-mail na aprendizagem do inglês,
melhor ainda, na de qualquer língua. O objectivo principal é levar a turma e
a aprendizagem da língua a ter vida – come ALIVE 15
Authenticity
Literacy
Interaction
Vitality
Empowerment
através de
• autenticidade: a aprendizagem é mais bem sucedida quando os contextos são
autênticos e significativos. O e-mail proporciona estes ambientes;
• literacia: a capacidade de escrever, ler, comunicar e fazer pesquisa através
do e-mail significa novas formas de literacia necessárias neste século. A
combinação de conhecimentos de inglês e de novas tecnologias ajudarão
os alunos a dominar as competências necessárias ao êxito académico, profissional e social;
• interacção: é uma das melhores maneiras de aprender uma língua e adquirir fluência. A aprendizagem do inglês é mais eficaz quando integra interacção comunicativa, e a verdade é que o e-mail está disponível 24 horas
por dia;
15

Para conferir a expressividade exacta, mantenho a palavra em inglês.
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• vitalidade: com frequência as aulas reflectem TENOR16 (teaching English for
no obvious reason: ensinar inglês sem uma razão óbvia), ou seja, memorização de regras gramaticais e vocabulário descontextualizado (felizmente, é
cada vez menos assim!). O e-mail permite injectar dinamismo e motivação
nos alunos quando comunicam num meio flexível e versátil que lhes pode
valer nas suas necessidades reais;
• empowerment: o domínio deste meio de comunicação confere mais poder
pessoal, mais liberdade de acção, mais autonomia. E permite que os alunos
continuem a aprendizagem ao longo da vida, colaborem com outras pessoas e construam conhecimento (7-8).
Mas atenção: o e-mail não é uma varinha de condão que produz conhecimentos por artes mágicas! Para que ele tenha efeitos positivos na aprendizagem, tem de se saber como utilizá-lo! “Afinal, não é a tecnologia em si, mas
sim o ensino que faz a diferença” (8), comentam estes autores. E fazem um
aviso muito sensato: preparem-se para muito trabalho e frustrações, mas também para recompensas a nível dos alunos. Ingredientes necessários: criatividade e perseverança (8-9)!

Desculpem-me este parêntese, mas a verdade é que, apesar de a minha
área profissional girar em torno de uma língua estrangeira, sou uma defensora
acérrima da língua e cultura portuguesas, pois sou portuguesa de gema e
adoro este cantinho à beira-mar plantado. Daí que, desde que comecei a
dedicar-me às novas tecnologias e ao fenómeno ‘netaprendizagem’, defenda a
necessidade urgente de fazermos um enorme esforço colectivo, sobretudo nas
escolas e universidades, de pôr cada vez mais conteúdos em língua portuguesa na Internet para dar a conhecer a nossa cultura, a nossa história, a
nossa arte, as nossas cidades e aldeias e todo o seu património, sobretudo,
para divulgar e difundir a língua de Camões17. Todos temos de fazer um
grande esforço para que o português genuíno tenha maior visibilidade, seja
16
17

Referido em Medgyes, P. “Queries from a communicative teacher”. ELT Journal. 1986. 40: 107-12.
No artigo da Visão digital referido atrás, indica-se que o número de páginas em português era em 1997: 3346;
1998: 5132; 1999: 8787; 2000: 14 116 (24) (Fonte: FCCN). Parecem-me manifestamente limitados, em especial
quando comparados com o número de pessoas ligadas em cada um destes anos. Temos muito trabalho pela frente!
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ensinado e disseminado por esse mundo fora, pois é fundamental defendermos e preservarmos as nossas raízes e a nossa identidade. As escolas e universidades têm um papel fundamental a desempenhar!

O e-mail e a ligação escola-Mundo
Como temos vindo a constatar, é espantosa a economia e a rapidez
com que o e-mail permite ligar a escola ao resto do Mundo, ou vice-versa. No
momento em que quase todas as nossas escolas estão ligadas à Internet (previa-se a ligação de todas as escolas do 1.° ao 12.° ano até ao final de 2001),
não há justificação para que não se implementem (mais) projectos em qualquer área disciplinar (não esqueçamos que já se realizaram Jogos Olímpicos
Virtuais!). Assim, os alunos poderão comunicar com colegas de outras escolas, nacionais ou estrangeiras, e conhecer o que nelas se estuda, como são, o
que fazem esses jovens nos seus tempos livres, a história e cultura local e/ou
nacional, etc. Há diversas maneiras de estabelecer esses contactos.

Os correspondentes electrónicos: keypals
Para quem não pretende entrar de imediato num projecto de turma com
o e-mail, pode começar por tentar envolver alguns alunos na correspondência
electrónica (keypalling), o equivalente contemporâneo dos correspondentes
tradicionais (através da caneta) ou penpals. Os keypals (keyboard + pals),
electronic penpals ou e-pals são colegas/jovens que contactam através do
computador/teclado, ou seja, que ‘falam’ uns com os outros através da ponta
dos dedos. Embora seja uma comunicação assíncrona, em diferido, pode, no
entanto, ter um intervalo muito curto entre o envio e a recepção da mensagem, o que confere ao diálogo uma autenticidade, dinamismo e realismo
muito maiores.
É precisamente o realismo do diálogo e o grau de autonomia e controlo
que o aluno detém que o motiva para a correspondência electrónica. Ela
“possibilita treino valioso de leitura e escrita [na língua estrangeira],. . . pode
ter um impacto profundo na atitude dos alunos para com a língua e cultura-alvo, bem como dar-lhes a primeira oportunidade de realmente usar (sic) a
língua fora do contexto da aula” (Robb 1 de 6). Deste modo, os alunos compreendem mais facilmente a utilidade de aprender outra língua, que lhes
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permitirá comunicar e interagir socialmente de uma forma muito mais abrangente com pessoas de diversos pontos do Globo. Apercebem-se do poder da
linguagem! E compreendem as potencialidades e o alcance dos novos meios
de comunicação.
Tom Robb considera que há três tipos de correspondência electrónica:
a tradicional de um para um; a correspondência em tandem; e a participação
em listas de discussão de alunos. Cabe ao professor decidir sobre a melhor
opção para os seus alunos (1 de 6). Em qualquer delas, os correspondentes
podem pertencer à mesma turma ou estar em locais distantes. Esta é a modalidade mais motivante dado o factor desconhecimento, que implica explorar e
conhecer o outro.
Por outro lado, a correspondência electrónica “pode estar intimamente
integrada no curso, baseando-se os tópicos para discussão no conteúdo do
currículo. . . [o que aumenta] o conhecimento do programa e [melhora] as
capacidades linguísticas,. . . [ou] pode ser estruturada, [com] tarefas específicas. . . não [necessariamente] ligadas aos conteúdos do curso, mas que ajudam o processo de aprendizagem, são divertidas e colocam desafios” (Gonglewski et al. 8 de 13).

1. A correspondência de um para um
Quando se trabalha com uma turma inteira, uma das dificuldades é
encontrar outra turma com número idêntico de alunos para se poderem formar pares certos. Mas mesmo quando se consegue esta proeza, há sempre o
risco de desistências que geram situações desagradáveis para quem fica ‘de
fora’! Já tive alunos nessa situação e vi como é frustrante e desmotivante.
Somos logo confrontados com a pergunta “Então e agora para quem é que eu
escrevo?”, nem sempre fácil de resolver. Para evitar esta situação, Robb propõe que cada aluno se corresponda com dois ou três colegas da outra turma.
Embora este processo não dê garantias absolutas de que tudo funcionará a
cem por cento, as probabilidades são maiores. Nunca experimentei esta
sugestão e, apesar de ter muita consideração por Tom Robb e o seu trabalho,
parece-me possível cair no outro extremo, o excesso. Se os colegas do nosso
aluno forem ‘certinhos’, este pode acabar por receber 2-3 mensagens com
conteúdos muito semelhantes, o que se pode tornar enfadonho.
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Gonglewski et al. chamam a esta variante correspondentes que aprendem a mesma língua-alvo, opção muito válida para quem não dá prioridade à
exactidão gramatical e estrutural. Neste caso, interessa sobretudo a comunicação propriamente dita, autêntica, baseada essencialmente na negociação de
sentido e de compreensão. Por outro lado, sabe-se que aprendemos com os
nossos erros e os dos outros, logo, é fundamental estimular os alunos de uma
L2 a comunicar uns com os outros em contextos não planeados ou ensaiados
(da mesma forma que aprendemos a língua materna), independentemente das
imperfeições linguísticas. “Embora se reconheça a semelhança do e-mail com
a linguagem oral, ele é um meio escrito assíncrono que não só proporciona
mais tempo para preparar [o que se escreve], mas também mais tempo para
compreender [o que se lê]. A linguagem ‘congelada’ pode ser imprimida e
estudada para input gramatical ou de conteúdo” (8 de 13).

2. A correspondência em tandem
Quando se pretende implementar uma correspondência em tandem
com falantes nativos da língua estrangeira, é necessário pensar nas vantagens
para esses alunos. Em termos linguísticos, parece não haver nenhumas, provavelmente, apenas do ponto de vista sociocultural e/ou pela curiosidade do
contacto com colegas de outras nacionalidades. Mas isso pode não ser o suficiente para manter uma correspondência durante um determinado período de
tempo. Portanto, Robb sugere a correspondência ou o intercâmbio em tandem, “uma forma de aprendizagem aberta em que pessoas de diferentes línguas maternas trabalham em pares de modo a aprender a língua uns dos
outros, conhecer o parceiro e a sua cultura, e trocar conhecimentos” (5 de 6).
Gonglewski et al. chamam a esta variante ‘correspondentes que aprendem diferentes línguas-alvo: aprendizagem da língua em tandem’. À semelhança de Robb, consideram que, se para uns corresponder com um falante
nativo é o ideal, este nem sempre está disposto a isso pela ausência de benefícios palpáveis. Uma correspondência entre duas pessoas que estão a estudar
a língua materna uma da outra é uma alternativa possível, pois ambas as partes beneficiam mutuamente, princípio fundamental desta variante. Neste caso,
ambos os interlocutores desempenham um papel duplo: por um lado, de
falante nativo, que é como quem diz, de professor, por outro, de aluno de
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uma língua estrangeira. A autonomia desempenha aqui um papel relevante,
visto que ambos negoceiam os aspectos que querem trabalhar e o modo
como os querem trabalhar, a fim de desenvolverem as capacidades linguísticas de cada um.
No artigo “The integration of e-mail tandem learning into language
courses”, Mike Calvert descreve um caso concreto de aprendizagem da língua
estrangeira e aborda outras utilizações interessantes da aprendizagem em tandem. Numa Escola Superior de Educação alemã, que prepara futuros professores do ensino secundário, a escrita é uma componente obrigatória da língua
materna durante os quatro anos do curso. No primeiro ano, os alunos integram a International E-mail Tandem Network18 com os seguintes objectivos:
• contacto autêntico com parceiros alemães na Alemanha;
• melhoria das capacidades de escrita;
• desenvolvimento de estratégias autónomas de aprendizagem da língua;
• conhecimento dos meios electrónicos.
Os futuros professores recebem formação inicial em processamento de
texto e e-mail, e depois correspondem-se com o seu parceiro alemão durante
doze semanas. Os temas podem ser espontâneos ou sugeridos pela professora, mas os textos são preparados offline para dar tempo a revisões e correcções. Ao longo deste processo, os alunos são expostos a diferentes modelos
de correcção, como as ‘técnicas de terapia do erro’, na sequência da qual elaboram dois documentos: um ‘protocolo de erros’ individual onde registam os
erros mais frequentes de modo a criarem estratégias de prevenção, e uma
‘lista de erros frequentes’ a usar na fase de correcção. Estas estratégias têm
como objectivo libertar os alunos de métodos tradicionais e de vícios que trazem, ajudá-los a monitorar e reconhecer os seus erros e os do parceiro, e pô-los
a criar estratégias individuais de correcção. São também ajudados e incentivados a usar o dicionário eficazmente. O curso de escrita abrange ainda aspectos
como a apresentação e a estrutura, a pontuação, e as palavras de ligação.
A aprendizagem em tandem via e-mail, com recurso a estratégias
como as que acabei de referir, aplica-se também a um curso de Estudos Inter18

É uma rede de universidades, escolas e outras instituições financiadas pela União Europeia desde Julho de 1994.
Actualmente, o projecto denomina-se eTandem Europa (http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/etandem/etindex-pt.html).
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culturais. Se o e-mail servir como ferramenta de pesquisa, o intercâmbio
entre os dois colegas permitirá uma exploração rica e valiosa do tema, e uma
troca e recolha de informações que enriquecerá o processo de aprendizagem. Os alunos passam a ter acesso a um manancial de informação vindo
dos seus colegas e difícil de obter através de outros meios: estatísticas actualizadas, tratamento de acontecimentos específicos pelos media e reacções
individuais dos colegas a esses acontecimentos. Além disso, o e-mail é um
meio de comunicação real que oferece imediatismo, acessibilidade, flexibilidade e autenticidade.
A tradução é outra área em que o trabalho conjunto por e-mail pode
enriquecer o produto final. Desde que as duas pessoas envolvidas tenham
níveis de conhecimentos semelhantes da língua em questão, ambas podem
contar com o apoio mútuo para dúvidas, explicações ou trocas de ideias
sobre possíveis traduções de palavras/expressões quando não há uma tradução literal, por exemplo (Calvert 35-41).

3. A participação em listas de alunos
Dados os problemas no contacto de um para um, em Fevereiro de
1994, Tom Robb, Mark Warschauer e Lloyd Holliday criaram o Projecto das
Listas de Alunos, ou “SL Lists”19, para alunos de ESL (inglês como segunda língua) (Robb 5 de 6). O objectivo foi o de “proporcionar um fórum de discussão
intercultural e treino da escrita para alunos universitários e adultos envolvidos
em programas de língua inglesa pelo mundo fora” (Holliday e Robb, s/p).
Actualmente, há dez listas subordinadas a diferentes temas como desporto,
cinema, música e negócios. O interesse pedagógico destas listas é grande:
como os alunos enviam as mensagens para um grupo alargado de pessoas, o
seu público leitor aumenta consideravelmente, permitindo mais facilmente
encontrar colegas com interesses afins com quem podem corresponder-se de
um para um.
Gonglewski et al. chamam a esta variante ‘correspondência entre um
aluno de uma L2 e um falante nativo’. É a variante provavelmente com mais
vantagens para os alunos: contextos comunicativos não ensaiados, muito
19

Encontra o respectivo url no Apêndice B: Sites de interesse.
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input na língua-alvo e, em geral, mais cuidado com a autocorrecção, pois
querem fazer-se entender (8-9 de 13). Na minha experiência de intercâmbios
por e-mail, tenho constatado que a (auto)correcção é uma preocupação constante e bem vincada dos alunos.

Considerações finais
O que acabei de dizer revela a necessidade de precauções na forma
como esta actividade é implementada, visto que a correspondência um para
um pode terminar tão depressa quanto começa por desistência de uma das
partes, especialmente quando não há um objectivo específico ou uma estrutura definida a que obedecer. Os calendários escolares são outro aspecto relevante a ter conta quando se trata com correspondentes de continentes ou
hemisférios diferentes. Já passei por esta situação e tive de fazer uma certa
ginástica para tudo dar o mais certo possível.
Para além destes aspectos, Robb diz, ainda, que convém:
• dar conhecimentos tecnológicos básicos que permitam aos alunos funcionar com o e-mail (podem treinar enviando mensagens uns para os outros
dentro da turma);
• dar ou rever frases usadas nas saudações iniciais e na despedida. Podem-se
apresentar exemplos de mensagens que, no entanto, não devem servir de
modelo/formato único: tem de haver espaço para a criatividade;
• acompanhar o trabalho, gerir o tempo de cada aluno no computador (no
caso de haver poucos equipamentos) e ter tarefas diferentes para ocupar os
que não estão no computador;
• pedir-lhes que enviem uma cópia (Cc:) de cada mensagem para o professor,
para que ele possa avaliar o trabalho (4 de 6).
É inquestionável que a comunicação por e-mail confere à aprendizagem um sentido mais real e autêntico do que aquele que se consegue na sala
de aula, onde, mesmo que estejamos a tratar de temas da actualidade, há
sempre uma dose de artificialidade e obrigatoriedade. Geralmente, está predeterminado que se vai abordar aquele tema naquela aula e nem sempre há
uma apetência pelo assunto, ou o momento não é o mais propício. Nestas
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situações, quantas vezes sentimos que os alunos bloqueiam, ou que estamos a
forçar a nota! E o que é forçado não é natural!
O e-mail ajuda os alunos a ultrapassar estas limitações, porque têm a
hipótese de participar quando têm algo para dizer, lhes apetece ou sentem
necessidade. Logo, a comunicação é espontânea e natural. Por outro lado,
têm tempo para pensar naquilo que querem dizer, e como o querem dizer.
Nas aulas não é bem assim, pois sentem inibições de diversa ordem, desde a
pressão do tempo à pressão dos colegas (olhares críticos, gracejos inibidores,
preconceitos de vária espécie, etc.). Além disso, o professor revela uma maior
disponibilidade fora das horas de aulas para apoiar, sugerir, comentar e criticar construtivamente o trabalho dos alunos.
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“Hoje confrontamo-nos com um facto notável: para que a civilização
sobreviva, temos de cultivar a ciência das relações humanas – a capacidade de todos os povos, de todas as espécies, viverem juntos e trabalharem
juntos no mesmo mundo, em paz.” (Franklin D. Roosevelt, discurso não
proferido, 1945)

D

eparei-me com esta frase de FDR enquanto passeava calmamente
pelo Museum of Westward Expansion (St. Louis, MO, nos Estados
Unidos), em princípios de Março 2001. Já não é a primeira nem a
segunda frase de FDR que me chama a atenção. “Esta tem de ficar registada!”, pensei para com os meus botões, pois o seu conteúdo continua a ser
tão verdadeiro hoje como há cinco décadas e meia. Rapei de papel e caneta,
e anotei-a.
Sabia que a incluiria neste trabalho. Porquê? Exactamente porque o e-mail
pode e deve ser usado “para cultivar a ciência das relações humanas”. Porque
o ser humano, a comunicação entre seres humanos, as relações humanas, o
(aprender a) trabalhar em conjunto com vista a um melhor conhecimento uns
dos outros, próximos ou distantes, na esperança de transformar o Mundo pela
positiva, são os elementos fulcrais deste trabalho e dos projectos ou intercâmbios que aqui encontra. Desde que uso regularmente as novas tecnologias de comunicação que acredito e defendo que elas podem contribuir significativamente para um melhor conhecimento dos diferentes povos, raças e
culturas, o que, por sua vez, pode gerar maior entendimento, compreensão,
tolerância e solidariedade, e, em última instância, criar condições para um
Mundo melhor.
Por outro lado, desde que utilizo o e-mail para fins pessoais e profissionais que valorizo a Internet muito mais como meio de comunicação do que
de informação. Não estando de modo algum a subestimar o seu imenso
potencial informativo e de actualização em cima do acontecimento, que é
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imbatível, é, no entanto, no campo das comunicações que ela tem tido o seu
maior impacto. Pensemos na popularidade do e-mail. De facto, proporcionar
à pessoa comum acesso a tudo e todos, onde quer que esteja no planeta, é
provavelmente uma das maiores e mais pacíficas revoluções de sempre. Dar
aos alunos a possibilidade de comunicar e conhecer outros alunos, professores, mentores, profissionais ou gente comum, ou de conhecer outras vivências, experiências e culturas através de um clique do rato, terá um efeito profundo no processo de aprendizagem e consequências positivas no seu futuro
como pessoas activas.
No entanto, a ubiquidade da Internet e dos seus recursos é ainda
muito relativa, ou melhor, é apenas aparente e muito aquém do desejável.
No Relatório do Desenvolvimento Humano de 1999 (Nações Unidas), estimava-se que até 2001 houvesse aproximadamente 700 milhões de utilizadores da Internet, perto de 10% da população mundial. E os restantes 90%, os
infoexcluídos, os have-nots? Todos sabemos que a infoexclusão é uma realidade que, infelizmente, pode aumentar em vez de diminuir. É um problema
bem concreto e real que terá de ser gradualmente ultrapassado com um
empenhamento sério e sincero, à escala global, dos países desenvolvidos.
Actualmente, vivemos na ilusão de que os computadores, a Internet e o e-mail
estão por toda a parte e acessíveis a todos, provavelmente porque nós, os
haves privilegiados, já temos acesso a um número de pessoas e a uma quantidade de informação muito superior à que alguma vez conseguiremos abarcar ou precisaremos (Almeida d’Eça, Out 1999). Margaret Riel diz que
“enquanto uns vêem os computadores como teledemocracias com uma crescente sensação de participação para todos, esta caracterização ingénua
ignora as questões de acesso à tecnologia, a aquisição de competências intelectuais para usar a tecnologia e a concepção social de ambientes em rede”
(“The Internet” 2 de 7).
Muito já se fez e faz, mas muito mais tem de se fazer, concretamente no
campo da educação, o que passa não só pelos diversos actores do processo,
mas inevitavelmente pela vontade e determinação dos professores. Os professores do século XXI têm de agarrar o futuro hoje! Têm de (re)estruturar as suas
actividades diárias de modo a envolver os alunos em (mais) trabalho de projecto, em trabalho colaborativo, preferencialmente em rede, para que estes
adquiram não somente competências que já fazem parte integrante do mundo
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exterior à escola, mas também capacidades de transferência (a que me referi
no capítulo anterior), fundamentais para o mundo do trabalho do futuro.
Penso que caminhamos no bom sentido à medida que se forem adaptando de
facto – é altura de acabarmos com o faz-de-conta! – os currículos às necessidades locais e individuais, e se forem adoptando tempos lectivos mais longos.
Dão maior flexibilidade e margem de manobra, conferem mais continuidade
ao trabalho e facilitam a execução de trabalhos mais prolongados, aspectos
essenciais para projectos com recurso a novas tecnologias.
A integração do e-mail na prática lectiva beneficia, enriquece e dá mais
qualidade à aprendizagem. Como? Através da partilha de ideias, da pesquisa
e da colaboração para produzir e adquirir conhecimento, para ajudar a
desenvolver atitudes positivas como a cooperação, a tolerância, a solidariedade e a aceitação da diversidade cultural. “Quando os alunos comunicam
com pessoas em locais distantes e diferentes, começam a compreender, aceitar e respeitar as semelhanças e diferenças culturais, políticas, geográficas e
linguísticas. A sua visão do Mundo e do seu lugar no Mundo muda” (Heide e
Stilborne 10). Laura Parker Roerden tem um ponto de vista interessante: “O
daltonismo não leva ao respeito pelas diferenças. Pode abrir as mentes fechadas, mas. . . para verdadeiramente respeitar a diversidade, é preciso vê-la –
nas suas expressões física e cultural” (9).
A escolha do tipo de projecto a desenvolver por e-mail prende-se naturalmente com o grau de à-vontade do professor em relação ao equipamento e
software, com aquilo que pretende para os alunos, e com a disciplina ou área
disciplinar em causa. Há um vasto leque de opções1 que não são aqui esgotadas. Assim, é possível optar por:
• projectos de introdução e adaptação ao e-mail
– envio de mensagens entre colegas da mesma turma;
– escrita colaborativa entre a turma ou com turmas diferentes (histórias,
contos, poemas, peças);
• correspondência electrónica (keypalling) (desenvolve as competências
sociais e de comunicação)
– contacto directo professor-aluno, aluno-aluno;
1

Escolhas baseadas em Net Lessons (40-73) e NetAprendizagem.
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– contacto directo aluno-colega mais velho: útil para o tratamento de
temas, questões específicas/pontuais sobre assuntos em estudo e resolução de problemas matemáticos postos pelos mais velhos;
– contacto directo aluno-especialista/mentor da área das Ciências, Humanidades ou Artes: útil para aprofundar tópicos, pôr questões específicas,
pedir ajuda com a interpretação de dados depois de uma experiência, ou
de um processo de recolha e análise de dados relativos a um tema musical, a um quadro, a uma encenação;
– contacto directo aluno-cidadão comum da terceira idade: útil para abordar
determinados conhecimentos práticos, experiências e práticas profissionais;
– contacto escola-comunidade: útil para aproximar estes dois pólos de
acção, pedir ajuda ou contactos a nível local, dar a conhecer actividades
da escola, etc.;
• intercâmbios electrónicos
– contactos socioculturais entre diferentes culturas/comunidades locais,
regionais, nacionais ou internacionais;
– troca de conhecimentos entre alunos de diferentes países no que respeita
a aspectos históricos, geográficos, ambientais, etc., em estudo;
– estudo de um livro de outra cultura com alunos oriundos dessa cultura;
– comparações interculturais no âmbito da música e das artes;
• projectos de colaboração (reforçam as capacidades para resolver problemas
e conflitos reais, e as competências de comunicação)
– projectos ligados a problemas ambientais do mundo real – comunidade
local, por exemplo;
– projectos de natureza histórico-cultural;
– criação de um documento a publicar online que explique a intervenção
das leis da Física em fenómenos diários;
– discussão de questões (curriculares) controversas em que os alunos
podem beneficiar de outras perspectivas (História, Estudos Sociais,
Ambiente);
– abordagem de temas relacionados com a diversidade cultural, racial,
étnica;
– recolha de dados em pontos geográficos diferentes (Ciências da Terra,
Geografia, Biologia, Estudos Ambientais);
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• projectos criados pelos alunos (estratégia fundamental para centrar a aprendizagem nos alunos e incutir-lhes sentido de responsabilidade por aquilo
que aprendem; a imaginação é o limite!)
– incentivar os alunos a dar ideias de temas e tipos de projectos que lhes
interesse;
– ajudá-los a definir objectivos claros, estabelecer directrizes/linhas de
acção para os outros participantes, e delinear claramente os tópicos a
abordar;
• projectos de investigação
– projectos de pesquisa mais ou menos aprofundada para entender melhor
certos conteúdos, tirar conclusões de determinados fenómenos e/ou ajudar a resolver problemas reais;
– acompanhamento directo, activo e participativo de projectos científicos
reais e de pesquisa in loco, levados a cabo e criados por organizações de
renome;
– contactos directos com investigadores, cientistas, geólogos, economistas,
meteorologistas ou outros profissionais da área em questão;
– troca de ideias com parceiros do projecto em locais diferentes;
– recolha de dados, pontos de vista e perspectivas;
• desafios cooperativos (bom para treinar os alunos no trabalho de equipa;
desenvolve a autoconfiança; puxa pelos alunos, pois sai da rotina, dá novas
perspectivas e alarga horizontes; o desafio tem de ser difícil q.b. para motivar a cooperação)
– alunos trabalham juntos para enfrentar um desafio: quais as soluções para
trazer paz ao Médio Oriente?, como forçar os países desenvolvidos a
cumprir as resoluções para reduzir a camada do ozono?
– alunos de diversos pontos do país cooperam (em grupos?) na resolução de
problemas matemáticos (da semana, do mês);
• inquéritos e sondagens
– obter informações para um projecto (podem ser enviados para outras
escolas ou para listas de discussão, ou ser publicados numa página Web,
que deverá ser publicitada);
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– obter dados quantitativos de modo a fundamentar, apoiar e reforçar uma
iniciativa estudantil, docente ou de um grupo disciplinar, a apresentar ao
Conselho Executivo da escola;
– recolher informações sobre o funcionamento de um curso: inquérito final
com perguntas de sim, não e/ou de desenvolvimento (open-ended);
– interrogar alunos ou cidadãos a nível (inter)nacional sobre questões
ambientais (hábitos de reciclagem) ou questões éticas levantadas pela
ciência (clonagem);
• simulações (recriar um acontecimento ou processo exige imaginação, criatividade e pesquisa)
– distribuir as personagens principais de uma obra por alunos de duas turmas, em contacto por e-mail, e pedir-lhes que simulem um novo fim;
– recriar/simular fenómenos naturais (vulcão em erupção) com a orientação de alunos mais velhos: imagens das diferentes etapas da simulação
podem acompanhar as instruções enviadas por e-mail;
– explorar uma questão controversa como é a construção de uma barragem:
grupos de alunos podem representar as diferentes perspectivas – as autarquias abrangidas, as populações locais, os grupos ambientalistas, o
governo, etc.;
– estudar questões complexas como as maneiras de o corpo combater a
doença: grupos de alunos representam diferentes partes do corpo
humano;
– ilustrar um acontecimento histórico em todas as suas vertentes: a chegada
da armada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil e a reacção das populações
indígenas; as lutas liberais; a Segunda Guerra Mundial vista do ponto de
vista alemão/nazi e dos aliados; o conflito nos Balcãs e no Médio Oriente,
etc.;
• publicações na Web (qualquer dos projectos acabados de referir pode ter
como sequência a publicação parcial ou integral numa página Web; sempre
que haja bibliografia, é útil incluí-la, pois funciona como referência)
– arranjar um grupo de alunos voluntários que ficam encarregados de preparar a página, provavelmente em tempo extracurricular;
– dar noções básicas sobre a criação e publicação de uma página na Web,
se necessário;
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– evitar que sejam muito ambiciosos na primeira tentativa de publicação:
podem sempre ir fazendo actualizações;
– publicar o produto final na Web: os alunos gostam de ver os seus trabalhos expostos na Internet, por outro lado, é uma forma de reforçar conhecimentos adquiridos.
Basta começar a navegar na Internet para apanhar ideias que pode
seguir ou adaptar à sua realidade. O importante é começar à medida da sua
capacidade e dos meios disponíveis, e só entrar em voos mais altos quando se
sentir seguro e à vontade. Não há qualquer interesse em começar com ideias
megalómanas. Começar pequenino! É uma regra de ouro que aprendi com
Ferdi Serim e Melissa Koch, autores de NetLearning: Why Teachers Use the
Internet. Segui-a logo na minha primeira aventura com intercâmbios e. . .
aconselho-a vivamente. Primeiro, é necessário engrenar, apalpar o terreno,
ganhar calo, tirar lições e conclusões fundamentadas. No momento em que
nos sentimos com ‘asas para voar’, então, sim, podemos e devemos levantar
voo para projectos mais arrojados!
Entre os pontos comuns a diversos autores no que respeita a benefícios
dos intercâmbios culturais, electrónicos ou não, um sobressai relativamente a
todos os outros – a consciencialização! De facto, se bem que os intercâmbios
gerem uma tomada de consciência mais genuína do outro, da sua cultura,
vivências e comunidade, e daquilo que o rodeia, geram sobretudo uma maior
tomada de consciência de nós próprios, da nossa cultura e comunidade, das
nossas vivências, daquilo que nos rodeia.
Segundo Célestin Freinet, quando tentamos descrever a nossa realidade
aos outros, temos de dar “ênfase complementar ao ‘distanciamento’. . . O distanciamento refere-se a uma maior consciencialização das realidades social,
cultural, histórica, geográfica e linguística da nossa comunidade, resultante da
necessidade de descrever estas realidades em resposta a questões postas por
pares distantes” (Cummins e Sayers 137). De facto, por vivermos demasiado
próximo da nossa realidade, ela torna-se tão natural aos nossos olhos que
inconscientemente deixamos de reparar nela. Deixamos de a olhar com olhos
de ver. Acaba por nos passar despercebida. No entanto, quando nos interrogam sobre ela, temos necessidade de a olhar com olhos de ver, em certa
medida, de nos distanciarmos dela. Esse distanciamento permite-nos observá-la com outros olhos, analisá-la e entendê-la melhor para a partilharmos com
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outros. Em termos fotográficos, eu diria que no dia-a-dia olhamos o que nos
rodeia com uma lente normal, que nos dá uma visão geral e superficial. Mas
quando somos chamados à realidade, confrontados com questões concretas,
como que temos de nos colocar à distância e fazer um zoom de modo a captar os pormenores. Deste distanciamento próximo ou aproximação distanciada, desta observação crítica, nasce, geralmente, uma ideia mais definida e
objectiva da nossa realidade.

Célestin Freinet e o Movimento da Escola Moderna2
É difícil falar de projectos, intercâmbios ou redes interculturais sem falar
do precursor destas experiências educativas em que “minds can meet over
geographic and cultural distances” (Cummins e Sayers 120). Freinet iniciou a
sua carreira de professor primário numa escola de uma sala única numa
pequena aldeia dos Alpes franceses. O movimento inovador que iniciou em
meados dos anos 20 contava com 10 000 escolas em 33 países em 1966, ano
da sua morte. A sua disseminação ao longo de quarenta anos foi espantosa.
Fiquei fascinada com esta prática pedagógica.
Freinet e milhares de colaboradores desenvolveram uma abordagem
evolutiva do ensino em que ligavam a prática lectiva diária a uma discussão
contínua sobre a actividade do dia-a-dia na sala de aula e fora dela. Praticavam um ensino reflexivo, abordagem ainda hoje seguida por muitos professores em diferentes continentes, que envolvia três técnicas complementares de
ensino, cada uma das quais integrava os alunos, as suas famílias e membros
da comunidade. Eram elas:
• o passeio da aprendizagem: passeio de exploração pela aldeia e arredores
durante o qual recolhiam informações e impressões sobre a vida comunitária, que seriam a base de trabalhos posteriores na sala de aula em diversas
áreas de ensino – Leitura, Escrita, Ciências, Matemática e Estudos Sociais.
Como actividades complementares, elaboravam “textos livres” em grupo,
que se tornavam “pretextos” para uma tomada de acção social a nível da
comunidade com vista a melhorar as condições de vida;
2

Este subcapítulo é baseado no capítulo 4 de Brave New Schools (119-20, 124-31) de Cummins e Sayers, embora
contenha comentários e reflexões pessoais.
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• a impressão na sala de aula: os trabalhos eram impressos pelos alunos (a
máquina de imprimir era a tecnologia da época), que se tornavam especialistas nesta técnica e na utilização deste meio. Depois, eram distribuídos
pelas famílias e amigos, factor que levava os alunos a valorizar os seus trabalhos escritos;
• as redes interescolas: em Outubro de 1924, Freinet iniciou a troca de
“encomendas culturais” e dos textos escritos que os seus alunos produziam
e imprimiam. Constituíram a origem das parcerias interculturais de ensino (à
distância) e do Movimento da Escola Moderna, que perduraram para além
da sua morte.
Parece-me que qualquer uma destas técnicas tem hoje as suas congéneres. Ao ‘passeio de aprendizagem’ podemos assemelhar diversos projectos de
análise e recolha de dados no terreno. É o caso do projecto internacional Save
the Beaches (http://www.swindsor.k12.ct.us/Schools/tems/beaches/), da autoria de Nina Hansen, uma colega americana, que se realiza anualmente. Os
alunos vão para as praias, rios ou ribeiras da sua zona recolher, processar e
analisar os diferentes lixos. Os dados recolhidos são depois enviados para
uma base de dados central, podendo ser publicados numa página Web da
escola ou numa página exclusiva do projecto. Simultaneamente, desenvolvem-se trocas de ideias, impressões e sugestões entre as diversas escolas participantes.
À impressão dos textos na sala de aula para posterior distribuição
podemos hoje associar as páginas de projectos e de escolas na Web, através
das quais se divulgam diferentes tipos de actividades e informações a um
público alargado. As listas de discussão interturmas, ou de alunos/professores, são outra forma mais ou menos abrangente de disseminar e trocar
conhecimentos.
As redes interescolas têm hoje o seu equivalente nas redes interculturais
electrónicas como a I*EARN (International Education and Resource Network)
e Orillas, “duas redes que têm tentado explorar o potencial das redes informáticas para que se desenvolva entre os alunos uma capacidade de analisar
questões sociais em maior profundidade e de colaborar com colegas na procura/análise de soluções para essas questões” (Cummins e Sayers 21). Na rede
de ensino de Freinet, duas turmas em escolas distantes, com interesses e
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níveis de aprendizagem comuns, juntavam-se e formavam uma parceria
“geminada”, ou “turma irmã”. Por sua vez, várias destas parcerias juntavam-se
para formar um “agrupamento”, de modo a representarem o máximo possível
de regiões nacionais e de países. As parcerias de turmas levavam a cabo dois
intercâmbios diferentes: troca de encomendas culturais mensais e projectos
conjuntos. Cada turma do agrupamento tinha um relacionamento especial
com a sua “turma irmã” e mantinha um intercâmbio regular, embora menos
intensivo, com todas as turmas do agrupamento, garantindo-lhes um público
vasto para os seus trabalhos escritos. Tudo isto se realizava através do correio.
As semelhanças são evidentes. No entanto, hoje, quase tudo se passa por
e-mail.
A concepção de ensino de Freinet, ou melhor, a sua pedagogia,
baseava-se nos seguintes aspectos: relação interactiva entre alunos e professores, proporcionando a estes feedback fundamental para poderem reflectir
sobre, e melhorar, a sua prática diária; empenhamento e esforço permanentes
de professores e pais no processo educativo; técnicas pedagógicas que respondessem às necessidades das escolas (será que começamos a vislumbrar
semelhanças com estas práticas?), não vindas de cima, mas exclusivamente
da base, ou seja, do trabalho dos professores e das crianças – afinal, de quem
está no terreno!
O ensino colaborativo que se desenvolvia no contexto das redes interescolas, essas ‘redes humanas’ que uniam cada escola a muitas outras, constitui
uma das técnicas mais relevantes. Estas redes permitiam aos professores fornecer feedback uns aos outros, ajudando-os a reflectir sobre a sua prática e
sobre o modo como podiam contribuir para a mudança social nas suas comunidades e sociedades. Simultaneamente, permitiam aos professores colaborar
com colegas no desenvolvimento de novas técnicas enquanto se mantinham
como aprendentes do ensino (learners of teaching), uma característica decisiva
em todo este processo. Freinet e os seus colaboradores do Movimento da Escola
Moderna foram os primeiros a aperceber-se do potencial das redes globais de
aprendizagem na construção de uma teoria educativa coerente resultante de
uma prática lectiva reflexiva.
Freinet e o seu movimento deram uma volta completa à aprendizagem
da literacia: leitura e escrita. Para ele, o desafio era tornar a escrita menos
abstracta e mais social, pois entendia que a escrita tem de ter um objectivo,
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uma finalidade. “A escrita não faz sentido a não ser que sejamos obrigados a
recorrer a ela para comunicar para além do alcance da nossa voz, fora dos
limites da escola” (Cummins e Sayers 129). Encontrou a solução para lhe dar
sentido quando combinou uma tecnologia da sala de aula – a máquina
impressora (para produzir n cópias dos textos dos alunos) – com a criação de
um público distante, para jovens escritores, através dos intercâmbios interescolas. “[A] combinação de aprendizagem com raízes locais partilhada com
um público distante desconhecido, mas passível de ser conhecido através do
uso de tecnologias de sala de aula, serviu para criar a disciplina e o empenhamento que os alunos precisavam para dominar as difíceis capacidades de
leitura e escrita. . .” (Cummins e Sayers 129).
Freinet tentou encontrar um contexto em que a intervenção do professor respondesse a uma necessidade de aprendizagem dos alunos. As
redes interescolas desempenharam um papel fundamental, pois “. . . tornou-se imediatamente evidente até que ponto esta técnica natural é superior aos esquemas artificiais que são adornados para gerar nos alunos o
interesse e a disciplina necessários para garantir a aquisição das capacidades académicas essenciais” (Cummins e Sayers 130). Uma vez mais, a
introdução do elemento ‘distância’ permitiu-lhe criar uma abordagem
única do ensino da leitura e escrita, pois o desejo de comunicar com um
público distante gerou uma motivação poderosa para suster o esforço difícil dos mecanismos de aquisição da literacia.
São evidentes os paralelos com os novos meios de comunicação,
nomeadamente o e-mail, para despertar o interesse dos alunos e a sua entrega
à leitura e escrita. A tecnologia (de comunicação) da sala de aula de hoje é o
e-mail. O público distante conquista-se nos intercâmbios entre turmas e/ou
nas redes interculturais existentes.
O percurso das modernas redes de partilha de conhecimento e de
aprendizagem tem muito a ver com todo este movimento pioneiro. As redes
de ontem e de hoje unem alunos e professores em comunidades de aprendizagem que “partilham objectivos e interesses comuns. . ., trabalham em conjunto para alcançar os seus objectivos. . ., falam umas com as outras, apercebem-se de e respeitam as diferenças, resolvem pontos de vista divergentes,
servem de modelos e de público leitor uns para os outros. As comunidades de
aprendizagem estão unidas em torno de uma causa comum de apoio mútuo,
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e de valores e experiências partilhadas. . . [Aprende-se] num ambiente de confiança, apoio, objectivos comuns e respeito pela diversidade. . . As comunidades de aprendizagem já existiam muito antes de as tecnologias de rede aparecerem. . . [e] usufruem de uma vantagem-chave que os visionários iniciais não
tiveram: alunos e professores podem mais facilmente libertar-se dos limites da
sala de aula fechada e abrir-se para incluir elementos do mundo exterior. . .”
(Cummins e Sayers 118-20).

Os intercâmbios electrónicos
Os intercâmbios (culturais) tradicionais fazem maior ou menor parte do
processo de aprendizagem há umas décadas, como vimos. O que torna então
um intercâmbio/projecto por e-mail tão atraente, motivante e especial? Porque gera tanto entusiasmo entre alunos e professores? Em termos dos alunos,
a palavra e-mail contém uma carga mágica suficientemente poderosa e atractiva. Porquê? Porque embora eles possam não ter qualquer experiência anterior com esta aplicação, sabem que ela tem a ver com computadores, e isso é
o suficiente para estimular os seus sentidos. A minha experiência com alunos
e novas tecnologias (intercâmbios culturais e Clube de Informática e Internet)
tem-me revelado que, em qualquer actividade relacionada com computadores, a motivação, o primeiro ingrediente para uma experiência de aprendizagem bem sucedida, existe logo à partida. Sendo um intercâmbio electrónico
basicamente a mesma coisa que um intercâmbio tradicional por correio
normal, de facto, ele conta com duas atracções especiais: o computador e o
e-mail.
Há diversos aspectos que considero importantes quando se planeia e
implementa um projecto ou intercâmbio baseado no e-mail. Realço os
seguintes, com base na minha experiência:
• dominar o equipamento e o software antes de os introduzir na aula;
• escolher um projecto baseado no currículo que beneficie da tecnologia que
for usada;
• dar sentido ao projecto e estruturar cuidadosamente os objectivos, tarefas e
resultados esperados;
• escolher um título sugestivo;
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• começar com discrição e evoluir à medida da experiência adquirida;
• escrever um pedido de colaboração claro, conciso e com o máximo de
informação3;
– enviar o pedido para listas de discussão e/ou newsgroups a que pertença;
– estabelecer prazos dilatados para as respostas;
– responder rapidamente aos pedidos de esclarecimento;
• definir datas de princípio e fim4, bem como prazos para as tarefas ou etapas, e mantê-las;
• reduzir o tempo online ao mínimo: fazer o máximo de trabalho possível
offline;
• quebrar o gelo inicial pondo os participantes a escrever mensagens de apresentação uns aos outros;
– fomentar contributos pessoais genuínos;
• manter contacto regular com o colega parceiro;
• fazer um registo de tudo: ajuda a orientar cada sessão e a avaliação final;
• enviar uma mensagem de agradecimento a todos no final do projecto;
• partilhar os resultados com todos os participantes e toda a comunidade educativa: escola, pais e encarregados de educação e, eventualmente, comunidade local;
• publicar o trabalho na Internet.
Outros, ainda, são aconselháveis:
• anotar aleatoriamente todas as ideias que vão surgindo na fase de preparação: a arrumação vem depois;
• planear um projecto preferencialmente baseado no currículo: os alunos
compreendem melhor a utilidade e a finalidade do que estão a aprender, e
gera mais interesse e empenhamento;

3

É importante que todos os grupos tenham um número de alunos idêntico ou muito semelhante, e um nível linguístico tão idêntico quanto possível no caso das línguas estrangeiras. Este ponto é eliminado quando já se tem um
colega para trabalhar.
4
É fundamental tentar começar na data prevista para não gorar as expectativas dos alunos ou quebrar o entusiasmo.
No entanto, considero que pode haver uma certa flexibilidade quanto à alteração/dilatação da data final.
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• definir as idades e os níveis de aprendizagem e conhecimentos (principiantes, intermédios e avançados) dos alunos no pedido de colaboração;
• decidir como se vai processar a comunicação (aos pares?, em grupo?) e
definir os elementos de cada grupo;
• apresentar o plano aos alunos, debatê-lo em conjunto e estar aberto a críticas construtivas;
• tentar encontrar um colega com quem nos identificamos: é essencial num
trabalho de equipa;
• discutir o plano abertamente com o parceiro e estar aberto a sugestões;
• definir bem as regras do jogo com os alunos e o(s) colega(s);
• aprender fazendo: integrar a aprendizagem da(s) tecnologia(s) no projecto à
medida que vai sendo necessário, pois ela resulta de uma forma mais natural, despercebida e intuitiva, e os alunos vêem a sua utilidade;
• deixar os alunos conhecedores aplicar o seu know-how na ajuda a colegas;
• ser flexível relativamente ao conteúdo: o ‘inesperado’ e o ‘acidental’ podem
enriquecer os alunos linguística e culturalmente;
• orientar o trabalho de cada sessão com base nos registos feitos; depois, dar
responsabilidade e autonomia aos alunos/grupos;
• tentar resolver pequenos problemas/acidentes de percurso à margem dos
alunos: evitar que interfiram ou possam afectar o seu trabalho;
• manter os alunos informados de tudo.
No entanto, há colegas-autores que são muito mais sucintos que eu. É o
caso de Ron Corio que define sete etapas para a criação e implementação de
um intercâmbio:
1. encontrar um professor com quem colaborar;
2. planear o projecto;
3. comunicar os nomes dos alunos e respectivos endereços de e-mail;
4. formar equipas com alunos de cada turma;
5. pôr os alunos a mandar mensagens de apresentação ao seu grupo;
6. usar o e-mail para colaborar numa tarefa;
7. executar o projecto (2 de 3).
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Relativamente aos pontos 1 e 2, sempre preferi planear o projecto e depois
contactar uma colega. É uma variante. E funciona. Nunca pude concretizar o
ponto 3, pois os meus alunos nunca tiveram um endereço de e-mail, apenas o
meu endereço pessoal ou o da escola. No entanto, no decorrer dos projectos,
tive alguns alunos a trocar endereços de e-mail pessoais. Também nunca formei
grupos interturmas, apenas intraturma. Parece-me uma variante a considerar.
Para Lundeberg et al.5, referidos no artigo de Denise Johnson, os requisitos para projectos de telecomunicações bem sucedidos são:
• acesso a uma rede de computadores fiável;
• professores com grande capacidade de liderança;
• tarefas bem definidas que exijam uma participação activa;
• sentido de responsabilidade para com o grupo e a tarefa, com expectativas
de colaboração e cooperação;
• avaliação final do trabalho de grupo (165).
Entre os dez conselhos de Heide e Stilborne para um projecto de
e-mail com êxito, encontram-se estes que ainda não foram aqui mencionados:
• publicar uma lista de sins (do’s) e nãos (don’ts) de segurança e Netiqueta;
• pôr os alunos (principiantes) a treinar o envio de mensagens de uns para os
outros na turma;
• ter como objectivo mensagens curtas e frequentes;
• manter um registo escrito das mensagens para saber para onde estão a ser
enviadas e de onde estão a ser recebidas;
• procurar novos correspondentes para alunos que não recebem resposta
depois de 2-3 mensagens enviadas;
• fixar limites de tempo para a criação de cada mensagem no computador;
• considerar pôr os alunos a trabalhar em grupo no caso de projectos mais
complicados;
• recorrer à ajuda de pais ou alunos mais velhos nestas sessões (é uma prática
muito frequente na sociedade americana que já se vai fazendo entre nós) (205).
5

M. Lundeberg, C. Coballes-Vega, K. Daly, P. Uhren, G. Bowmane, e D. Greenberg. “Wandering around the World:
Building multicultural perspectives through K-12 Telecommunications Projects”. Journal of Technology and Teacher
Education. 1995. 3 (4), 301-21.
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Cada um tem as suas ideias baseadas na experiência pessoal, portanto,
não se trata de uns estarem mais certos que outros. Trata-se, sim, de dar uma
determinada gama de conselhos/sugestões que possam ajudar os principiantes, e não só, nestas aventuras!

Ultrapassar obstáculos: da teoria à prática
Avançar ou não com um projecto, eis a primeira questão! Para se aventurar numa experiência do tipo projecto de sensibilização ou intercâmbio
(cultural) por e-mail, não deve ter nem uma atitude negativa, nem estar demasiado confiante – no meio-termo é que está a virtude! Assim, convém ser realista, ter pensamento positivo q. b., bom senso, sentido de responsabilidade,
espírito aberto e curioso, algum espírito de aventura, gostar de novos desafios,
desejar envolver os alunos em actividades reais e com sentido e estar actualizado. Deve também sentir-se à vontade com o software e contar com falhas
técnicas que pode não ser capaz de resolver. Não é nenhuma vergonha nem
humilhação! E os alunos são compreensivos e colaboram de boa vontade.
É ainda conveniente ter equipamento e espaço, embora o computador do
professor possa preencher lacunas, e é fundamental ter alunos interessados e
motivados, um projecto bem delineado e disponibilidade não lectiva. No decurso
do projecto, reaja positivamente ao imprevisto! Siga os seguintes conselhos:
• não entre em pânico;
• peça ajuda a um aluno (eles adoram ter uma oportunidade de mostrar os
seus conhecimentos, assumir temporariamente o papel de professor e ser
prestáveis) ou colega;
• tenha sempre uma tarefa alternativa sem intervenção das tecnologias;
• improvise sempre que for possível!
No caso de uma língua estrangeira, em que o objectivo principal é
comunicar, corrija o indispensável (de preferência, apenas os casos que possam provocar mal-entendidos).
Quando avança, seja persistente! Não desista ao primeiro obstáculo ou
à primeira coisa que corre menos bem. Lembre-se que desistir é próprio dos
fracos, que estamos sempre a aprender, sobretudo, que aprendemos com os
nossos erros e os dos outros.
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O primeiro projecto6 que desenvolvi por e-mail (também o primeiro
deste tipo na minha escola) foi um intercâmbio cultural entre seis alunos
meus do 6.° ano e seis alunos americanos do 5.° ano (Florida). Sabia, à partida, que os meus alunos tinham duas desvantagens que, simultaneamente,
eram dois obstáculos a vencer: a língua e a tecnologia (que desconheciam).
Mas como achei que era importante que começassem a compreender a crescente relevância do inglês como língua comum/internacional, assim como a
utilidade dos novos meios de comunicação no Mundo de hoje, apresenteilhes uma proposta que aceitaram de imediato. Apesar de saber que era uma
estratégia pouco convencional, segui o meu instinto por duas razões: jogar à
defesa (afinal, tratava-se da minha estreia pedagógica com estes novos meios!)
e poupar tempo. No entanto, estava aberta a críticas, sugestões de alterações,
ou mesmo uma recusa pura e simples!
De facto, há autores que consideram que se deve discutir e decidir
o tema e os conteúdos com os alunos. Reconheço o valor da estratégia e a
importância de ir integrando a capacidade de negociação na aprendizagem. No entanto, dei-me bem com a apresentação do facto consumado –
tema, título e plano completo –, que os alunos sempre aprovaram, talvez
porque tenha sempre a preocupação de incluir tópicos relacionados com
o seu quotidiano e com o currículo. Por outro lado, a estratégia dita ortodoxa esbarra forçosamente com um dos eternos problemas dos professores: (falta de) tempo para fazer tudo o que devemos. Por último, é capaz
de ser difícil chegar a consensos sobre tópicos e delinear um plano de
acção detalhado com alunos dos 6.° e 7.° anos. Já constatei esta dificuldade no ensino superior.
Mas voltando ao primeiro projecto, durante a primeira sessão na Internet,
a ligação da escola foi-se abaixo e não se conseguiu recuperar. Uma frustração!
O que fazer? Como tornear a situação? Era o primeiro contratempo tecnológico,
a primeira ‘birra’ daquele equipamento. Valeu-me o improviso, em que se diz
que os Portugueses são mestres. Sugeri aos alunos que guardassem os textos das
mensagens numa disquete (aprendizagem adicional) para, em casa, eu os
copiar para o programa de e-mail e fazer seguir as mensagens. Adoraram a
ideia. Na sessão seguinte, sugeriram que a adoptássemos definitivamente, o que
6

Os textos dos meus projectos, seus objectivos e formas de avaliação, assim como textos e comunicações sobre esta temática, estão disponíveis na minha página Web em http://www.malhatlantica.pt/teresadeca/. Clique em Ensino-School.
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evitou eliminações involuntárias de mensagens no computador da escola (já
não era a primeira vez). Não nos podíamos dar ao luxo de perder material,
porque queríamos não só expor parte do trabalho na escola, como publicá-lo
na Internet. Algumas vezes, vieram alunos a minha casa para ficarem a saber
como criar e enviar uma mensagem. Se bem que tenha sido uma experiência
prática superficial, gostaram.
No entanto, nem tudo correu como previsto:
• o pontapé de saída foi dado pela equipa errada: a mensagem inicial partiu
do lado errado;
• o fluxo de mensagens nem sempre alternou conforme se tinha combinado;
• as mensagens americanas por vezes chegavam antes da data prevista, outras
vezes, havia uma sobreposição de conteúdos;
• as mensagens da Florida foram mais numerosas que as nossas, pois não só
jogavam em casa, ou seja, não tinham barreiras linguísticas, como fizeram
uma visita de estudo de três dias ao Cabo Canaveral, que implicou mensagens riquíssimas extraprograma.
Nada disto teve qualquer efeito negativo no decurso dos trabalhos.
Dada a natureza extracurricular do projecto, não houve avaliação. Os
alunos colaboraram comigo numa base puramente voluntária, ajudando-me a
desenvolver algo que eu estava interessada em experimentar, para ver como
era e ganhar experiência. Desde logo sentiram entusiasmo, sobretudo, pelo
facto de irem comunicar com jovens de paragens distantes. Deram muito do
seu tempo livre, sobretudo, deram o seu melhor. Nunca esquecerei este
grupo, nem este primeiro projecto!
Um conselho: os alunos adoram uma atenção, uma recompensa pelo
trabalho, mesmo quando é uma actividade curricular. Pode apenas ser um
Certificado de Mérito ou Excelência em nome da turma, melhor ainda, se for
em nome individual. Por outro lado, adoram ver o resultado do seu trabalho,
o seu produto, publicado na Internet.
Antes de terminar, não posso deixar de reconhecer que estes projectos
dão (muito) trabalho e exigem mais esforço da nossa parte do que dos alunos,
pois temos de estar permanentemente em cima do acontecimento, e ter tudo
muito bem organizado e em dia para podermos orientar correctamente a sessão seguinte. Mas o entusiasmo e empenhamento dos alunos, a experiência
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que lhes proporcionamos, a mais-valia que adquirem, e o produto final totalmente da sua autoria, recompensam largamente e fazem-me dizer que vale a
pena!
Em termos gerais, o que é que podemos esperar alcançar com projectos
por e-mail? Bruce Roberts, Craig Rice e Howard Thorsheim, da lista de discussão da IECC (Intercultural E-Mail Classroom Connections), destacam o seguinte:
• melhorar a comunicação entre pessoas e as capacidades escritas dos participantes;
• humanizar o Mundo;
• compreender culturas ‘diferentes’;
• compreender a nossa própria cultura;
• aprender estratégias para encontrar pontos comuns do lado de lá das fronteiras culturais;
• pensar criticamente;
• aprender competências do futuro (2 de 2).

Um mundo de possibilidades
Antes de entrar no mundo dos projectos, gostaria de descrever dois
casos autênticos e curiosos que me sensibilizaram, o primeiro pela onda de
solidariedade gerada, o segundo pela ‘gana’ de vencer (apesar das limitações
físicas) e pelo final totalmente inesperado!
Corria o ano de 1993 e, num campo militar de refugiados na Croácia,
um grupo de pacifistas catalães que ali se deslocara instalou um computador com um modem que tinha sido cedido por um professor catalão de Barcelona. Um dia, Sanel Cekik, uma das crianças ali refugiadas, escreveu uma
mensagem electrónica em que descrevia o efeito da guerra sobre si próprio
e a sua família, e terminava com as seguintes palavras: “Uma mensagem
para todo o mundo de mim e de todas as crianças, minhas amigas, e de
todos os outros refugiados. Obrigado por toda a ajuda. Acabem com esta
maldita guerra!”
Enviou-a para escolas de todo o mundo por meio de uma série de redes
educativas internacionais, mas como a mensagem estava escrita em Bosanki,
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um dialecto servo-croata, tinha de ser traduzida para uma língua ao alcance
da maioria dos potenciais leitores. O que fazer? O grupo de educadores catalães, que haviam desencadeado todo este processo, enviou um pedido de
ajuda para diversas redes. A mensagem foi lida por Tanya Lehmann, aluna de
uma escola secundária dos arredores de Nova Iorque, que na altura tomava
parte numa série de projectos desenvolvidos pela I*EARN e que conhecia o
referido dialecto. Ela e a família prontificaram-se imediatamente a traduzir a
mensagem para inglês. Na sua mensagem para os educadores catalães, Tanya
explicou: “Envolvi-me na tradução da carta de Sanel, porque eu estou a trabalhar num projecto que trata dos abusos dos direitos humanos no Mundo. . . .
Estamos interessados nos acontecimentos que têm lugar na ex-Jugoslávia, e
estamos muitos satisfeitos por vos ter ajudado.”
Foi assim que uma mensagem sincera e comovedora de uma criança
refugiada chegou a inúmeras escolas do Mundo, foi sendo simultaneamente
traduzida para outras línguas, e suscitou uma onda tão grande de mensagens de preocupação e solidariedade, que o director do campo de refugiados acabou por mandar desligar o computador, a fim de evitar contactos
com o exterior!
Mas a onda de solidariedade não se intimidou, e não ficou por aqui.
Diversas equipas de voluntários catalães resolveram iniciar viagens periódicas
para aquele campo de refugiados levando consigo todo o tipo de mensagens,
desenhos, fotografias, materiais escolares, etc., que crianças de todo o mundo
enviavam para a sede do movimento em Barcelona. Esta acção culminou com
um dia de solidariedade para com o campo de refugiados, cujo ponto alto foi
uma videoconferência que os voluntários catalães organizaram entre crianças
refugiadas do campo na Croácia e alunos de duas escolas americanas e oito
espanholas (Barcelona) que, pela primeira vez, viram e falaram com Sanel.
Nesse dia, actuou também o palhaço catalão Tortell Poltrona, que posteriormente criou os Palhaços sem Fronteiras, que têm actuado em diversas partes
do Mundo para angariar fundos para campos de refugiados. A este projecto
juntou-se mais tarde o grupo Músicos pela Paz (Cummins e Sayers 24-30).
Este caso ilustra bem três aspectos que merecem referência:
• a reacção de apoio que uma mensagem electrónica pode gerar;
• a onda de solidariedade que é possível criar através das redes;
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• um acto ou projecto que tenha tido início através do e-mail não tem necessariamente de se circunscrever a esse meio.
Para grande parte das crianças que tomaram parte nesta onda de
solidariedade, creio que conceitos como racismo, intolerância, discriminação, limpeza étnica e prepotência passaram de meros pedaços de informação a conhecimento. E porquê? Porque foram vividos através de descrições autênticas, sentidos como uma situação bem real e certamente
interiorizados, pois tocaram e impressionaram o vasto público que para
eles foi alertado e não conseguiu ficar indiferente nem passivo. Concordo
com Maria Manuela Novais Santos7 quando diz: “As crianças e os jovens
envolvem-se. . . de uma forma muito activa num trabalho que sentem
como seu, como um trabalho “real” e não um mero exercício. . . [pois a]
aprendizagem deixa de ser recepção passiva de conhecimentos ou de
informação transmitida. Os alunos exercitam o seu raciocínio, são encorajados a exprimir opiniões e, sobretudo, tornam-se “produtores” de conhecimentos” (Freitas 26).
Bard Williams diz, num tom meio humorístico, que “a Internet é um
meio cego do ponto de vista cultural, racial, físico e sexual”, ou seja, ela é
indiferente a certos aspectos humanos, não os expõe (24-25). É um meio
liberto de ideias preconcebidas de sexo, raça, idade ou aspecto físico. Laura
P. Roerden acrescenta outra dimensão ao assunto: “Muitas das discussões
sobre a Internet têm-se centrado em torno do seu potencial como meio racial
e culturalmente cego. Embora uma determinada cegueira seja inerente ao
meio, ainda não se sabe se é uma característica positiva ou negativa. A verdade provavelmente situa-se algures no meio termo. . . [N]o que respeita aos
alunos, a comunicação que não é perturbada pela visão uns dos outros ou por
preconceitos sai muito beneficiada” (9). De facto, a Internet permite comunicar com uma pessoa cuja raça, cor, idade, sexo ou condição física ignoramos
totalmente. No entanto, essa ignorância pode ter o seu lado negativo: aproveitamentos pouco éticos, situações embaraçosas ou inconvenientes, abusos,
etc. Em contrapartida, pode haver surpresas bem curiosas e totalmente inesperadas!
7

“Aprender (com) os media para viver com os media”. Freitas, Cândido Varela et al. Tecnologias de Informação e
Comunicação na Aprendizagem.
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É o caso do segundo intercâmbio realizado no ano lectivo 1992-1993
entre duas turmas (creio que dos 6.° e 7.° anos, não está bem explícito): uma
americana, do estado do Maine, topo nordeste do Estados Unidos, perto da
fronteira com o Canadá; a outra canadiana, da cidade de Quebeque.
Embora as turmas não tivessem experiência tecnológica, o projecto foi
desenvolvido por e-mail. O objectivo era que a turma do Maine, de ascendência francófona, praticasse o francês de modo a recuperar a herança cultural e linguística dos pais e avós e, assim, poder aprender com esses parentes
que ainda falavam a língua materna em casa. A professora da turma canadiana pretendia que os alunos melhorassem as suas competências na língua
estrangeira, o inglês, ao trabalharem com falantes nativos nos Estados Unidos.
Logo de início, ambas as professoras fizeram um pacto: a turma americana
tentaria escrever em francês sempre que possível, mas podia recorrer ao
inglês em caso de necessidade; e a turma canadiana escreveria essencialmente em francês, mas podia praticar o inglês quando se sentisse à vontade.
Para ‘quebrar o gelo’, e porque ninguém se conhecia, as turmas trocaram ‘encomendas culturais misteriosas’ contendo fotografias individuais e da
turma não identificadas, e amostras de terra, flora e fauna local, entre outras
pistas, para que cada grupo tentasse adivinhar a localização do outro. Só
depois se deu início ao projecto electrónico conjunto de jornalismo, com
carácter mais formal, de que resultou uma revista bilingue em que participaram todos os alunos, escrevendo, criticando, revendo e traduzindo.
Como as escolas estavam a três horas de distância uma da outra, as turmas reuniram-se no final do ano lectivo. Imaginem o espanto dos alunos americanos quando se aperceberam que os colegas, que eles consideravam
modelos altamente especializados e competentes em francês, eram surdos
profundos cuja língua materna não era o francês, mas sim ‘a linguagem de
sinais’ do Quebeque! Afinal o francês era a língua estrangeira de ambos os
grupos (Cummins e Sayers 30-32)!
Para terminar, aqui deixo as palavras optimistas e entusiásticas de Dyrli
e Kinamman: “Esta é a melhor época possível para ser professor!”8 Ao que
não posso deixar de acrescentar: “Esta é também uma época emocionante e
estimulante para ser aluno!”
8

Citação de Dyrli, Odvard Egil, e Daniel E. Kinamman. “The Changing Face of Telecommunications: What´s next for
Schools?” Technology & Learning Apr. 1996: 56-61.
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O que precisamos é de aprendizagem baseada em projectos, com os alunos
a terem a oportunidade de se envolver em projectos colaborativos centrados
em si próprios, trabalhando com os colegas da turma e com outros espalhados pelo Mundo, e usando diversos meios tecnológicos. Estes projectos
podem alimentar o tipo de aprendizagem autónoma necessária ao êxito no
século XXI (Warschauer, “Millennialism and Media”, 1999).

O

s projectos que se seguem foram por mim seleccionados com base
em critérios de exequibilidade, acessibilidade, interesse pedagógico
e capacidade de motivação. Estão organizados por nível e ciclo de

ensino.
Os períodos de duração total ou parcial (das diferentes etapas) são
geralmente os que acompanham as versões originais em que me baseei.
Podem e devem ser alterados de acordo com condicionalismos específicos
como acesso a computadores e ritmo da turma.

Básico
1.° ciclo
Como é o teu? O nosso é… (What’s yours like?
Ours is…)
Roger Livesey e Emanuela Tudoreanu
Escola Mihai Eminescu, Suceava – Roménia

Disciplina(s): Inglês como L2
Nível de ensino: 1.° ciclo
(3.° e 4.° anos)
Tipo de actividade: Intercâmbio
Duração: —
Número de participantes:
2 turmas
VIP(oint): Projecto adaptável a
qualquer língua estrangeira ou
materna
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Esta actividade baseou-se num tema único sem qualquer estrutura formal,
porque os seus autores nem sequer tentaram organizá-la como projecto. Participaram cerca de 20 crianças romenas, de 9-10 anos, a frequentar os 3.° e 4.°
anos. Trabalharam em três grupos e corresponderam-se a nível individual, por
e-mail, com um grupo de colegas americanos de uma escola primária da Florida
(Hallmark Elementary School, Pensacola). Os alunos romenos estavam no primeiro e segundo ano de aprendizagem do Inglês como língua estrangeira (L2), e
trabalharam em horário extracurricular. Os objectivos principais foram a comparação de duas infra-estruturas e as impressões por elas causadas nos alunos.
Os colegas americanos descreveram as experiências vividas durante uma visita
de estudo ao Centro Espacial Kennedy. Como na Roménia não existia uma
infra-estrutura semelhante, as crianças romenas visitaram o planetário local.
Do lado romeno, o trabalho foi dividido em três áreas: a visita ao planetário, a discussão da visita e a discussão de todos os trabalhos escritos sobre
ela. A visita realizou-se num sábado à tarde e, até à terça-feira seguinte, todos
os alunos tiveram de escrever uma mensagem para enviar aos seus colegas
americanos. Na terça-feira, discutiram a visita ao planetário na aula, tendo as
mensagens escritas servido de base à discussão. A maioria das crianças tentou
não só descrever o que viu, como transmitir as sensações que teve.
Na perspectiva de Roger Livesey e Emanuela Tudoreanu, os estímulos
que animaram os alunos romenos a usar os seus fracos conhecimentos de
inglês a nível escrito e oral foram a existência de um contexto comum, de uma
experiência pessoal nova e interessante, e a noção de que um colega-amigo
estava a fazer o mesmo a milhares de quilómetros de distância. Para estes professores, a limitação a um tema único facilitou a comunicação e levou à produção de textos muito criativos (Warschauer, Virtual Connections 137-38).
Comentário pessoal: Esta actividade ilustra bem que, para começar, mais
ainda no caso de alunos muito jovens e com pouca experiência linguística,
reduzir os assuntos ao mínimo é uma decisão acertada por várias razões: não
há dispersão de ideias, por isso, facilita a análise dos factos e das impressões
causadas; ajuda os alunos a fazer um primeiro contacto com uma nova tecnologia e a engrenar no tipo de actividade que ela proporciona; e permite enveredar por aventuras mais ousadas a posteriori, pois não só os professores já
tiveram uma primeira experiência, como provavelmente ficou ‘um bichinho a
roer’ nas crianças.
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Stanley achatado (Flat Stanley)
Dale Hubert
Ontário, Canadá
dalehube@enoreo.on.ca
http://www.enoreo.on.ca/flatstanley/index.htm

Disciplina(s): Língua materna
Nível de ensino: 1.° ciclo
Tipo de actividade: Intercâmbio
colaborativo
Duração: —
Número de participantes:
Ilimitado
VIP(oint): Projecto adaptável a
qualquer língua materna ou
estrangeira também no 2.° ciclo

Este projecto, originário do Canadá, inspirou-se no livro Flat Stanley, da
autoria de Jeff Brown. Na história, o boneco Stanley é esborrachado por um
placard que cai, deixando-o achatado, o que, diga-se de passagem, tem as suas
vantagens. Significa que ele pode viajar e visitar amigos dentro de um envelope
ou por e-mail, ser um motivo para que as crianças comuniquem umas com as
outras e se mantenham em contacto, e dar-lhes uma razão para escrever.
O projecto funciona do seguinte modo: uma turma constrói ou desenha
um Stanley de papel, convive com ele uns dias e inicia o diário da sua vida.
Depois, envia tudo isto por correio normal ou e-mail (pode ser num ficheiro
Word, em anexo, com a figura pronta a ser recortada) para uma turma que
faça parte da lista de participantes. O grupo receptor trata-o como uma visita,
leva-o a ver diferentes locais e a passar um ou mais dias em suas casas. Stanley
tem, assim, a oportunidade de viver o dia-a-dia dessas crianças, que vão continuando o seu diário e contando as peripécias por que ele vai passando. As
crianças podem também optar por vesti-lo com diferentes roupas, de acordo
com o tempo que faz no sítio por onde ele anda. Umas semanas mais tarde,
Stanley é devolvido à turma emissora, acompanhado do diário e de recordações que as crianças tenham reunido como fotografias, postais, brochuras
locais, plantas, etc.
A turma emissora pode enviar quantos Stanleys quiser para diferentes
escolas. Nesse caso, e à medida que eles lhe vão sendo devolvidos, as crianças,
com a ajuda da professora, devem localizar num mapa os sítios por onde ele
passou, afixar na parede os objectos que o acompanharam e partilhar as informações que lhes foram transmitidas sobre essas paragens. Por outro lado, como
a turma emissora faz parte da lista de participantes, naturalmente que também
ela recebe Stanleys de outras turmas e desenvolve com elas actividades idênticas.
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Este projecto é uma forma leve e divertida de pôr crianças do 1.° ciclo
a ter contacto com crianças de outras zonas do Canadá e dos Estados Unidos
(países participantes) e a tomar conhecimento das semelhanças e diferenças
que existem em relação à sua região, nomeadamente em termos de como se
vive, o tempo que faz, o que se come, tradições locais, como são as escolas,
como funcionam, que disciplinas estudam, etc. Para que este objectivo seja
cumprido, pode ser necessário fazer pesquisa local. É muito importante que
este tipo de informação faça parte dos conteúdos que as turmas receptoras
referem, e que essas informações sejam conhecidas e partilhadas pelos alunos
da turma emissora quando o Stanley lhes é devolvido.
Para mais informações sobre o modo de levar a cabo este projecto,
pode consultar o site http://www.enoreo.on.ca/flatstanley/how.html.
Obs.: Numa mensagem de resposta a um e-mail meu (Julho 2001), Dale
Hubert manifestou-se satisfeito por esta referência ao projecto e informou-me
que espera em breve pôr o formulário internacional online, pois de momento
só pode aceitar inscrições da América do Norte. Logo que o projecto se internacionalize, “novos participantes de Portugal poderão juntar-se a nós”! No
momento em que estou a rever o texto (Junho 2002), confirmei que o projecto
já se internacionalizou.
Comentário pessoal: Considero importante que crianças do 1.° ciclo criem
hábitos de pesquisa e de comunicação com outras crianças, e se comecem a
familiarizar com modos de vida diferentes dos seus, muitas vezes, curiosamente, dentro do mesmo país. Por outro lado, é relevante o facto de pôr
crianças tão pequenas a aprender e a praticar um género literário – o diário –,
muito do agrado dos jovens numa fase posterior do seu crescimento.
Portugal: Tudo Perto, Nada Igual!
Maria do Rosário Cipriano Beijocas
Escola EB 1 n.° 1 de Elvas
Em parceria com a Escola EB 1, n.° 2, da Figueira
da Foz

Disciplina: Língua materna
Nível de ensino: 1.° ciclo (2.° ano)
Tipo de actividade: Intercâmbio
colaborativo
Duração: Um ano lectivo
Número de participantes: 2 turmas
VIP(oint): Projecto adaptável a
línguas estrangeiras e a um
desenvolvimento interdisciplinar
com Estudo do Meio/História
numa perspectiva sociocultural
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A descrição que se segue1 foi escrita expressamente para este trabalho
na sequência de um pedido pessoal que fiz a Rosário Beijocas depois de ter
ouvido a sua comunicação no PATIC 2001: Projectos e Aprendizagens com as
TIC, a 5-6 de Julho, na Universidade de Évora.
“No ano lectivo 2000-2001, a turma de 2.° ano da professora Rosário,
na Escola Básica do 1.° ciclo, n.° 1 de Elvas (Boa-Fé), desenvolveu o projecto
“Portugal: Tudo Perto, Nada Igual” em parceria com a Escola n.° 2 do 1.° CEB
da Figueira da Foz (Viso). O projecto consistiu em estabelecer um intercâmbio
entre as duas escolas supracitadas materializado pelo envio de um “turista virtual”. Teve como grandes objectivos:
• desenvolver o gosto pela leitura e escrita;
• dar a conhecer o Portugal desconhecido;
• motivar para o uso das TIC no contexto de sala de aula.
Numa primeira fase, os professores das escolas definiram os objectivos
e as actividades a desenvolver ao longo do ano. Posteriormente, os pais foram
contactados, a fim de lhes dar a conhecer todo o trabalho que se iria desenvolver em torno do projecto. Numa segunda fase, todas as crianças trouxeram
um boneco e foi feita a sua eleição. O boneco escolhido foi enviado com a
respectiva bagagem para a escola com que se desenvolveu o projecto: o
boneco Max, de Elvas, foi para a Figueira da Foz e Elvas recebeu o boneco
Bebé, da Figueira da Foz.
Entre os vários objectos pessoais e lembranças, o amigo viajante
levou/trouxe consigo um diário de bordo. Neste diário, as crianças tinham
que registar, no final do dia em casa, ou no início da aula do dia seguinte, o
que tinham feito ao longo do dia com o seu amigo. As crianças com dificuldades pediam a um colega que escrevesse os seus textos. Posteriormente,
liam o texto a toda a turma.
No final da semana, ou quando os alunos achavam conveniente, enviavam uma mensagem, via correio electrónico, aos seus amigos da Figueira onde
relatavam as vivências do seu amigo viajante sobre o património histórico, natural e cultural da região. Estas mensagens eram escritas directamente no computador portátil. Na escola, existe um portátil por cada duas ou três turmas. No
1

Enviada por e-mail a 11 Jul. 2001.
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início do ano, os professores responsáveis por estas turmas estabelecem, em
conjunto, uma escala de utilização semanal do computador portátil. Esta escala
é flexível e pode ser alterada em função das necessidades das turmas.
Os alunos eram responsáveis por ligar o computador, escrever as mensagens, desligar o computador e ir à sala de recursos enviar a suas mensagens.
Na sala de recursos, havia uma colega responsável pela orientação de todos
os projectos da escola, que dava toda a ajuda a estes alunos.
Durante o ano, os alunos também participaram em conversas em
directo através da Internet (chat) e por videoconferência. Esta videoconferência foi realizada com duas turmas que tinham um mesmo projecto, uma de
Vila Real e a outra da Figueira da Foz.
No final do ano, fez-se uma festa de despedida do viajante, que voltou
à sua terra natal levando consigo todas as recordações passadas numa terra
bastante diferente da sua, embora do mesmo país.
Os aspectos mais positivos do projecto foram:
• as crianças começaram a escrever textos livres;
• as regras da elaboração de um texto apareceram por necessidade e não por
imposição;
• descobriram o gosto em comunicar com os outros de diferentes formas;
• tornaram-se críticos do seu próprio trabalho (quando lêem os seus textos
aos colegas verificam que nem sempre são o mais explícitos possível);
• autocorrigiram-se;
• aprenderam a respeitar a sua vez;
• aprenderam a respeitar interesses individuais e colectivos;
• aprenderam a recolher informação sobre o modo de vida;
• conheceram diferentes tipos de comunicação.
Os aspectos menos positivos foram:
• devido à sua tenra idade, demoravam muito tempo a escrever as mensagens aos seus amigos (porque demoravam muito tempo a encontrar as
teclas);
• o tempo disponível para trabalhar no computador nem sempre chegava
para elaborar as mensagens;
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• quando o computador se avariou, estivemos algum tempo sem enviar mensagens;
• o correio electrónico não assinalava os erros ortográficos e os alunos enviavam as mensagens sem estarem corrigidas;
• o computador da sala de aula não tinha ligação directa à Internet;
• só conseguimos a ligação da videoconferência às 16:30 e ela estava prevista para as 14:00.”
Comentário pessoal: Quando ouvi a Rosário falar deste projecto, ela focou um
aspecto muito significativo, que ilustra bem a escolha feliz do título: estiveram
em contacto duas comunidades totalmente diferentes – uma rural, a outra do
litoral, ambas com hábitos e modos de vida completamente diferentes, aspectos que sobressaíram em diversas mensagens. De facto, e como ela bem disse,
“somos um país muito pequeno, mas muito diverso culturalmente”.
Outros aspectos curiosos e relevantes: a Rosário teve de se adiantar e ensinar
as regras do diálogo, porque as crianças queriam pôr o boneco a falar nas
mensagens que enviavam para os parceiros; ambos os grupos começaram a
adquirir hábitos de pesquisa, neste caso, sobre receitas tradicionais das respectivas comunidades, que trocaram uns com os outros; por último, a tentativa de despertar, logo de pequenino, o interesse pela comunidade, sua história e cultura. “De pequenino é que se torce o pepino!”
Obs.: Tinha já incluído o projecto Stanley Achatado quando tomei conhecimento deste projecto nacional. Apesar das semelhanças com este, mantive-o,
dada a sua internacionalização a curto prazo, o que permitirá um intercâmbio
abrangente. Por sua vez, e tanto quanto sei, o projecto português não prevê
expansão para o estrangeiro.
Do longe se faz perto
Manuela Guerra
Escola EB 1 n.° 1 de Elvas
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Disciplina: Língua materna
Nível de ensino: 1.° ciclo (3.° ano)
Tipo de actividade: Intercâmbio
Duração: Um ano lectivo
Número de participantes:
3 turmas
VIP(oint): Projecto adaptável
a outros níveis de ensino e
exequível interdisciplinarmente

A descrição que se segue2 foi escrita expressamente para este trabalho
na sequência de um pedido pessoal que fiz a Manuela Guerra depois de ter
ouvido a sua comunicação no PATIC 2001: Projectos e Aprendizagens com as
TIC, a 5-6 de Julho, na Universidade de Évora.
“Na Escola Básica do 1.° ciclo n.° 1 de Elvas, uma turma do 3.° ano
manteve contactos com escolas de outros países através do correio electrónico. Este trabalho teve como objectivos:
• comunicar com facilidade através da leitura e escrita;
• contactar com outras realidades;
• conhecer sítios distantes;
• dar a conhecer o nosso meio;
• fazer amigos;
• motivar para o uso das TIC na sala de aula.
Na escola, existe um portátil por cada três turmas. No início do ano,
atribuiu-se um horário que definiu o uso desse computador nas diferentes
turmas.
Todas as actividades desenvolvidas foram previamente combinadas e
planificadas com os professores das outras escolas. Utilizámos o correio electrónico para comunicar com o Colégio S. Gabriel (Espanha). Os alunos, em
grupos de dois, trocaram cartas de apresentação onde diziam o seu nome,
idade, gostos e preferências, etc. Estas cartas foram posteriormente passadas
no computador portátil. Depois, os alunos levavam o computador à sala de
recursos e enviavam as suas mensagens. Nesta escola, estava uma colega responsável pela orientação dos projectos, que ajudava os alunos sempre que
era preciso.
Aproveitando a matéria de Estudo do Meio, ‘Os seres vivos’, considerámos interessante fazer um jogo. Os alunos, em grupos de dois, pensavam
num animal e descreviam-no sem nunca usar o seu nome. Pretendia-se que
os alunos da outra escola adivinhassem o nome. Os alunos espanhóis mandaram imediatamente a resposta e fizeram o mesmo jogo. Esta actividade foi
muito engraçada e os alunos divertiram-se imenso.

2

Enviada por e-mail a 17 Jul. 2001.
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Estes contactos em línguas diferentes permitiram aos alunos conhecer
um pouco da outra língua. Algumas palavras eram registadas com a respectiva tradução. Repetiu-se esta actividade com outros temas: ‘Qual é a profissão?’ e ‘Qual é o país?’.
Também usámos o correio electrónico para comunicar com uma escola
de Berlim. Esta escola queria saber coisas sobre Portugal. Primeiro, houve
uma apresentação colectiva das duas escolas e depois enviámos mensagens a
descrever a escola e a cidade. Enviámos e recebemos fotografias dos alunos,
da escola e da cidade.
Na semana dos Netdays, decorreram as ‘Histórias Ramificadas’. Num
fórum onde estava o início de uma história, os alunos liam-na e levavam-na
para a sala de aula. Depois, punham a imaginação a trabalhar e acrescentavam um pouco a essa história, deixando sempre o fim em aberto. Passavam-na
no computador e enviavam-na para que crianças de outras escolas fizessem o
mesmo. Na sala de aula continuavam a história, davam-lhe um fim e ilustravam-na. Ao fim da semana tinham oportunidade de conhecer a história para a
qual tinham contribuído com um pouco da sua imaginação.
No final do ano escolar, elaborou-se o pequeno livro com a compilação
dos trabalhos das escolas.”
Comentário pessoal: Considero que a grande virtude deste projecto está na
diversificação conseguida ao longo do ano lectivo, baseada não só nos currículos portugueses e espanhóis (que, como a Manuela explicou na apresentação, têm aspectos comuns), como nas respectivas comunidades locais. Por
outro lado, cada grupo escreveu na sua língua materna. Não foi difícil para as
crianças portuguesas, pois, vivendo numa zona raiana, vêem muita televisão
espanhola. No entanto, realço a criação de uma espécie de glossário Espanhol-Português.
O intercâmbio com a escola de Berlim resultou do interesse de filhos de
emigrantes portugueses em conhecerem Portugal.
Tive a oportunidade de ver o pequeno livro com os trabalhos dos alunos, fotos e desenhos, que estava muito engraçado e é um testemunho para
outros grupos de alunos e professores sobre o tipo de trabalho que se pode
fazer. Também tive a oportunidade de sugerir a este grupo de colegas da EB 1
n.° 1 de Elvas que publicassem alguns dos trabalhos dos alunos na página
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Web da escola, pois não só têm qualidade, como será um motivo de orgulho
para os alunos envolvidos.
Há um último ponto que gostaria de realçar: a maleabilidade e flexibilidade que significa ter computadores portáteis quando determinados periféricos estão concentrados numa sala diferente. E a enorme vantagem de ter
alguém disponível para ajudar as crianças quando se dirigem à referida sala,
com o computador debaixo do braço (!), para enviar mensagens ou imprimir
trabalhos. Liberta a professora, que pode ficar na sala a dar atenção ou a
orientar outros (grupos de) alunos.

Nem sempre tudo corre como se deseja
Quem não arrisca, não petisca (Nothing Ventured,
Nothing Gained)
Denise Johnson
University of Central Arkansas, Conway – EUA

Disciplina: Língua materna
Nível de ensino: 1.° ciclo (4.° ano)
Tipo de actividade: Colaboração
Duração: ~ 6 meses
Número de participantes:
90 alunos
VIP(oint): Projecto que pode ser
desenvolvido com outros níveis
de ensino e outras disciplinas,
nomeadamente, as línguas
estrangeiras

O artigo de Denise Johnson que dá o nome ao projecto começa com as
seguintes palavras de Margaret Riel e J. Levin: “Ao contrário de muitos outros
profissionais, os professores passam a maior parte do seu tempo isolados dos
colegas durante as horas de trabalho. . . [E] os alunos também estão isolados
nas escolas [pois a] maior parte da sua aprendizagem faz-se através da interacção um para um com material impresso. No entanto, a capacidade de
comunicar eficazmente com outras pessoas, e de aprender com elas, é essencial” (161)3. Mais adiante diz-se que, se os professores receberem formação
adequada na utilização das novas tecnologias, ou seja, formação em que
“participem em actividades com sentido e objectivos concretos” (162)
enquanto aprendem a usar os novos meios, “as telecomunicações interactivas
poderão ter um impacto tremendo na profissão” (161).
3

“Building Electronic Communities: Success and failure in computer networking”. Instructional Science 19 (1990):
145-69.
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Este projecto, desenvolvido no ano lectivo de 1996-1997, numa cidade
suburbana do Sul dos Estados Unidos, resultou de uma parceria entre uma universidade americana, uma escola primária local (a escola coordenadora), modelar na
partilha e conhecimentos sobre a integração das novas tecnologias no currículo, e
uma escola primária mais distante (a escola parceira). Decidi incluí-lo fundamentalmente para mostrar que, apesar das condições mais ou menos ideais à partida,
nem sempre as coisas correm bem, havendo sempre lições a tirar.
O plano foi delineado colaborativamente entre professoras primárias do
4.° ano de duas escolas (com um total de 90 alunos), os directores das mesmas e pessoal docente da universidade. Uma das escolas primárias tinha uma
sala com 20 computadores, cinco dos quais seriam ligados à Internet, e cada
professora receberia uma conta de e-mail.
As escolas foram escolhidas com base no grau de integração das tecnologias, situação económica e diversidade cultural. Logo de início se pensou
que ter correspondentes electrónicos de diferentes pontos do país permitiria
ter oportunidades educativas únicas, e fomentaria a consciencialização social
e as trocas de opiniões. Cada director visitaria a escola parceira durante dois
dias para observar in loco o grau de implantação das tecnologias e dialogar
com o corpo docente, de modo a partilhar preocupações, recursos e objectivos comuns. No final do ano, cada professora prepararia um vídeo dos seus
alunos para que todos se conhecessem, vissem e ouvissem. Por último, as
professoras manteriam um registo de tudo, incluindo as suas impressões e
observações sobre os alunos, bem como cópias de todos os e-mails trocados.
O projecto dividia-se nas seguintes etapas: em Outubro, as professoras
parceiras começavam a corresponder-se por e-mail para planear as interacções iniciais. Em Novembro, os alunos-correspondentes electrónicos iniciavam a sua correspondência. Entre Janeiro e Março-Abril, os alunos participavam, aos pares, nas trocas de respostas a perguntas feitas pelas professoras
acerca de um livro previamente escolhido com base no interesse dos alunos e
no mérito literário. O livro seria lido em simultâneo pelas duas turmas e, passada a fase das respostas iniciais, entrariam numa fase de respostas com
carácter mais analítico e avaliativo.
Os problemas começaram logo com os aspectos técnicos – apenas dois
dos cinco computadores de uma das escolas foram ligados à Internet, o que
dificultou desde logo a formação das professoras – uma vez por semana,
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durante cinco semanas, em Agosto e Setembro. Mas o maior problema surgiu
quando as professoras da escola coordenadora começaram a enviar mensagens para as colegas da escola parceira, e não recebiam respostas. O que se
passou foi que as professoras inicialmente ligadas ao projecto já não estavam
colocadas na escola porque, como esta se situava num distrito com elevado
nível de crimes, havia mudanças constantes no corpo docente. Felizmente que
outras professoras aceitaram participar e o projecto pôde prosseguir. No
entanto, elas não tinham o mesmo nível de conhecimentos tecnológicos, factor
que, juntamente com problemas na rede e nos computadores, reduziu o nível
de interesse e entusiasmo, tendo mesmo havido uma sensação de frustração.
Mas os problemas não ficaram por aqui: se bem que as professoras
tenham eventualmente conseguido estabelecer comunicações mínimas e formar pares de correspondentes electrónicos, os alunos tinham de mandar as
mensagens através dos endereços delas. Com apenas dois computadores, o
processo era trabalhoso e moroso, pois tratava-se de alunos do 4.° ano. Além
disso, chegava a levar um mês para cada aluno receber uma mensagem de
resposta, mas quando chegava, voltava a excitação! (De facto, quando chegamos à aula e dizemos “You’ve got mail!”, é o máximo!)
Em Fevereiro, as professoras da escola coordenadora decidiram avançar
com a escolha do livro, apesar de muitos alunos não terem ainda recebido
mensagens dos seus parceiros. Tiveram meio dia para discutir ideias e assentar nas cinco perguntas e sua calendarização, informações essas que foram
enviadas por fax para a escola parceira.
Dois dias depois de terem iniciado a leitura do livro com os alunos,
enviaram a pergunta sobre o primeiro capítulo para a escola parceira. Decorreu muito tempo e nenhuma resposta! Finalmente, souberam que se tinha
passado algo muito desagradável com uma das professoras, o que reduziu significativamente a comunicação entre turmas, até que cessou por completo,
numa altura em que a escola coordenadora já tinha enviado a pergunta sobre
o quarto capítulo, mas ainda não tinha recebido respostas ao primeiro.
Quais os principais problemas deste projecto? Os alunos não tiveram a
hipótese de se chegar a conhecer; o começo tardio; a falta de ligações à Internet;
problemas técnicos; falta de tempo. No entanto, houve um aspecto positivo: a
escola coordenadora manteve sempre uma relação colaborativa saudável com a
universidade local, concretamente, com o seu departamento de educação.
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Apesar dos falhanços, há sempre lições a tirar e atitudes positivas a ter,
pois não se pode desistir à primeira. Uma das regras de ouro com novas tecnologias é muita dedicação e preserverança. As professoras da escola coordenadora foram exemplo disso. E estavam prontas para outra, pois “Quem não
arrisca, não petisca!” (Johnson 161-66)!
Comentário pessoal: Este é daqueles projectos que ‘começou/nasceu
torto’ e assim acabou, independentemente das condições benéficas que
parecia haver, do plano interessante e do facto de envolver crianças tão
pequenas. É frustrante para alunos e professores, fortemente empenhados
num processo desta natureza, quando as coisas correm mal. E pode até ter
efeitos contraproducentes de dissuasão e descrença relativamente a estes
novos meios. No entanto, acima de tudo, é necessário ‘pensar positivo’,
pois. . . para a frente é que é o caminho! Quantas e quantas vezes não
tivemos, e temos, frustrações com aulas e meios tradicionais. E desistimos?!
Hoop Happenings
Caroline Brennan e Joanna Yantosh
Drexel Hill School of the Holy Child: Philadelphia,
PA – EUA
Colaboração de finalistas do curso de Ciências da
Educação da Iowa State University

Disciplina: Matemática
Nível de ensino: 1.° ciclo (4.° ano)
Tipo de actividade: Resolução de
um problema
Duração: —
Número de participantes: —
VIP(oint): Actividade adequada
a outras disciplinas e outros
níveis de ensino

Este projecto foi desenvolvido por duas irmãs (as autoras do artigo que
dá o nome ao projecto), professoras de Matemática dos 4.° e 7.° anos. No
entanto, a descrição que se segue refere-se maioritariamente ao trabalho
desenvolvido pelo 4.° ano.
Entre os padrões definidos para o ensino da Matemática pelo Conselho
Nacional dos Professores de Matemática dos Estados Unidos, as autoras advogam sobretudo aquele que se debruça sobre a “Matemática como comunicação” nas seguintes vertentes:
• “Como podemos estimular os alunos a falar e escrever sobre a Matemática?
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• Como podemos ajudá-los a usar diferentes meios de comunicação para
aprofundarem a sua compreensão?” (Brennan e Yantosh 50).
Ao explorarem novas actividades e estratégias, as autoras deram por si
a colaborar com Dawn Poole, uma professora da Iowa State University, e
alguns dos seus finalistas de Ciências da Educação, concretamente, na disciplina de Métodos de Ensino da Matemática no nível básico. Para Dawn
Poole, a colaboração neste projecto visava levar os seus finalistas estagiários a
apreender e compreender o modo como as crianças pensam sobre a Matemática. Para estes futuros professores, o projecto ajudá-los-ia a desenvolver
capacidades de resolução de problemas, e a entender a Internet e o seu
potencial. Os alunos do ensino básico concluíram que “esta actividade oferece um motivo real para partilhar maneiras de pensar”. Motivados por um
público exterior, os alunos aumentam as suas capacidades de comunicação
matemática e aprendem a colaborar (51).
Uma vez por semana, cada finalista enviava um problema para o seu
grupo de alunos do 4.° ano. As crianças trabalhavam colaborativamente em
grupos de três ou quatro para o resolver e explicar a resposta à aluna/monitora universitária, podendo entretanto recorrer à sua ajuda para esclarecer
dúvidas. Tudo isto se passava por e-mail. Era a primeira vez que qualquer das
professoras, Caroline e Joanna, usava a Internet com crianças e trabalhava em
colaboração tão estreita com alunos e professores universitários, de modo que
inicialmente ambas se sentiram inseguras.
O “Big Eight Basketball Problem” era o quarto problema enviado a um dos
grupos que se apelidava de “Maníacos da Matemática”. Consistia no seguinte:
Há oito equipas de basquetebol na Conferência das Oito Grandes,
INCLUINDO (sic) a Iowa State University. Se cada equipa jogar duas vezes
contra cada uma das outras equipas durante a época, quantos jogos têm de
ser agendados?

Joanna ficou logo preocupada, pois não sabia se as crianças estavam prontas para este tipo de questão. Até então, sempre que recebia um problema demasiado avançado para um quarto ano, devolvia-o e pedia outro. Desta vez, decidiu não intervir, porque achou que o grupo tinha os conhecimentos básicos
necessários para o resolver. Além disso, pareciam desejosos de aceitar aquele
desafio! Para tal, contavam com a ajuda da monitora e da professora.

EMAILSA-07
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Na primeira mensagem, os Maníacos explicaram a sua lógica de uma
forma muito clara, mas verificou-se que não tinham percebido a pergunta.
Querida Maddie,
Nós achámos o problema fácil. Chegámos a um total de 14 jogos,
porque subtraímos 1 de 8, dado que disseste que Iowa State era uma
das equipas e sabíamos que eles não iam jogar contra si mesmos.
Depois, multiplicámos as 7 equipas por 2, porque cada equipa
jogava duas vezes. A nossa resposta é 7 * 2 = 14 jogos no total.
Os teus amigos,
Maníacos da Matemática

Maddie respondeu de imediato explicando que a pergunta pedia “o
número de jogos entre todas as equipas, não apenas os jogos da Iowa State”. Os
Maníacos reuniram-se por alguns momentos e enviaram a seguinte mensagem:
Querida Maddie,
Achamos que a resposta ao problema do basquetebol é 98. Multiplicámos os 14 desafios que a Iowa State jogou pelo número de equipas,
excepto a Iowa State. 14 * 7 = 98. Pensámos que a resposta devia ser
maior que 14, porque tu disseste NÃO APENAS a Iowa State.
Os teus amigos,
Maníacos da Matemática

Para incentivar o grupo a repensar a resposta, Maddie mandou outra
sugestão:
Queridos Maníacos da Matemática,
Infelizmente, a resposta não está correcta. É um problema complicado. Vou tentar explicar um pouco melhor. Acho que vocês estão a
contar as equipas mais do que uma vez quando tentam calcular a
resposta. Por exemplo, se contarem a equipa 1 contra a equipa 2,
quando começam a contar os jogos da equipa 2, não incluam o primeiro jogo visto que vocês já o contaram. Espero que isto faça sentido. Se não fizer, digam-me e eu tento explicar de outro modo.
Boa sorte,
Maddie

O normal é as crianças começarem a desinteressar-se depois da
segunda tentativa e a explicação do raciocínio reduzir-se ao mínimo, mas
desta vez parecia que estavam ‘apanhados’ pelo problema, e queriam resolvê-lo.
Continuaram a discussão em grupo e, a certa altura, pediram ajuda à professora. A Maddie tinha enviado uma nova sugestão, mas eles não sabiam o que
fazer. Joanna resolveu encaminhá-los da seguinte forma: pô-los a pensar em
hipóteses de abordagem que pudessem conduzir a uma descoberta importante.
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Lembrou que o problema envolvia uma série de equipas e jogos, e perguntou
como é que eles podiam facilmente manter um registo de tudo. “Usar uma
tabela!” “Ou uma imagem!” foram duas das sugestões. Nesse momento, uma
das crianças foi ao quadro e desenhou o seguinte:

1
8

2

7 desafios

3

7
4
6

5

Explicou que cada círculo representava uma bola e cada bola representava uma equipa. As linhas representavam desafios. “Se contarmos as linhas,
sabemos que a equipa 1 joga 7 desafios.” Pensaram um pouco mais sobre o
assunto e outra aluna foi ao quadro acrescentar o seguinte:

1

7 desafios
+6

2

8

3

7
4
6

5

E comentou que já só precisavam de 6 linhas, porque a linha do desafio
entre a equipa 1 e a equipa 2 já existia. E assim chegaram ao terceiro diagrama
em que apresentavam a resposta final à Maddie: 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 =
= 28 * 2 = 56 desafios

1
2

8

3

7
4
6

5

7 desafios
+6
+5
+4
+3
+2
+1
28
28 * 2 = 56 desafios
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Como o programa de e-mail da escola era muito básico e apenas
transmitia texto, as crianças não puderam mandar os seus esquemas à Maddie.
Esperava-os uma tarefa bem mais difícil: descrever os esquemas por palavras. Foi um desafio muito grande, que realçou as suas capacidades comunicativas.
Nesse dia, ao almoço, Joanna sentou-se ao lado de Caroline, a irmã,
cuja turma de 7.° ano tinha recebido o mesmo problema. Ao trocarem
impressões sobre a resolução dos alunos de Joanna, Caroline disse que os
seus tinham decidido representar o problema. Duas alunas lembraram-se de
um problema que lhes tinha sido dado como trabalho de casa no início do
ano lectivo, por isso, sugeriram usar a mesma estratégia. Cada um dos oito
alunos representava uma das equipas de basquetebol da Conferência dos Oito
Grandes. Cada desafio era um aperto de mão. Contados os apertos de mão,
chegaram ao resultado.
Quando Joanna regressou à sala de aula, pôs-se a pensar nas suas perguntas iniciais:
• “Como podemos incentivar os alunos a falar e escrever sobre a Matemática?
• Como podemos ajudá-los a estabelecer ligações entre representações diferentes de ideias matemáticas?” (54).
Neste caso, para ela, a Internet e o e-mail foram os meios que permitiram concretizar os dois objectivos, visto que estimularam uma animada troca
de ideias com pessoas fora do contexto escolar das crianças, e motivaram-nas
a ir mais além, olhando um problema de diferentes perspectivas até conseguir
resolvê-lo!
Sugestões de sites a visitar:
Math Forum, http://mathforum.org/, para professores de Matemática e Geometria desde a infantil ao 12.° ano. Contém recursos curriculares, actividades
e discussão de métodos de ensino actuais;
MathMagic, http://mathforum.org/mathmagic/, apresenta actividades que
visam promover o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas
e de capacidades de comunicação (Brennan e Yantosh 50-54).

100 Projectos Electrónicos

Comentário pessoal: Estamos perante um exemplo concreto do potencial do
e-mail como meio de comunicação extremamente motivante que, neste caso,
contribuiu de uma forma muito positiva para que as crianças não desistissem
nem à primeira, nem à segunda tentativa! O facto de estarem em contacto
directo com uma pessoa num outro computador, que lhes tinha posto um problema e lhes respondia prontamente com sugestões estimulantes, ajudou ao
sucesso da tarefa. Mas a presença próxima da professora foi também um contributo determinante no êxito desta actividade, pois na hora em que ela foi
chamada para ajudar, esteve lá com eles, orientou-os e conduziu-os a uma
linha de pensamento coerente. Agiu como desbloqueadora e facilitadora do
processo, sem lhes ter dado a resposta. E pô-los a raciocinar até encontrarem
a solução.
A monitora universitária e a professora primária são dois exemplos significativos daquilo que se considera uma das facetas do novo papel do professor: the guide on the side – o guia à margem da acção!
Além disso, estamos perante a utilização do e-mail como meio facilitador do processo de análise crítica de um problema e, ainda, de um caso concreto de resolução de problemas, duas das componentes fundamentais do trabalho do novo aluno.
Termino a secção dos projectos exclusivamente dedicados ao 1.° ciclo
com uma referência merecida ao projecto Aproximar (http://www.apena.rcts.pt/
aproximar/), coordenado por Francisco Pacheco. É uma iniciativa da APENA
(Associação de Profissionais de Educação do Norte Alentejo) e consiste numa
rede telemática criada em 1995, que serve a região do Norte Alentejo e integra escolas de educação pré-escolar e do 1.° ciclo. “Colocar as TIC ao serviço do combate ao isolamento e possibilitar às escolas o recurso a novos
instrumentos de trabalho foi o ponto de partida”, diz-se num desdobrável
sobre o projecto. E, “[g]raças ao trabalho colaborativo de muitos educadores
e professores. . ., as páginas do projecto rapidamente se transformaram numa
importante fonte de conteúdos e de propostas para estes dois níveis de
ensino”.
O site divide-se em diferentes espaços, cada um com o seu próprio
fórum de discussão por e-mail, onde crianças e adultos podem colocar e discutir questões. O espaço Matematicando, exclusivamente para o 1.° ciclo,
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contém “diversos conteúdos e propostas de trabalho [e] todas as semanas são
colocados 2 novos problemas”, que os alunos vão resolvendo, podendo para
tal pedir ajuda e contribuir com sugestões por e-mail. No espaço Estudo do
Meio, destacam-se o Fórum Ciência, “um espaço interactivo para discussão,
relato de experiências, levantamento de questões [e] apoio ao ensino experimental da Ciência”; e Por cada escola. . . Um monumento, “um projecto
aberto à participação de escolas de todo o país e de todos os graus de ensino
no domínio da educação para o património”. Embora o espaço Língua-Literatura seja reservado às línguas, é dedicada uma atenção especial à lusofonia.
Era uma vez. . . contém contos, biografias de autores, documentos e um fórum
temático. A partir de Janeiro de 2002, contará diariamente com um conto de
António Torrado. Por último, o espaço Arte e Artistas tem dois sectores: Viagem ao Mundo da Arte e dos Artistas (desde pintores a escritores, passando
pelos músicos), onde semanalmente são colocados dois links, um para uma
página dedicada a um artista nacional, o outro para um artista estrangeiro; e,
Galeria de Exposições Virtual, espaço animado por exposições temáticas.
Neste espaço, a educação pré-escolar “entrecruza[-se] dinamicamente
com o 1.° ciclo do ensino básico, numa visão integrada da educação básica
inicial. Daí as propostas e conteúdos existentes. . . não fazerem separações
entre ambas as etapas”.

1.° e 2.° ciclos
Save the Beaches Brasileiro
Marise AMara Matwijszyn
Recife – Brasil
pekids@hotlink.com.br/savethebeaches.html
mma@npd.ufpe.br

102 Projectos Electrónicos

Disciplina: Português, Ciências,
Ecologia
Nível de ensino: Ensino Fundamental (7 – 13 anos)
Tipo de actividade: Projecto
colaborativo online com actividades presenciais em ecossistemas aquáticos
Duração: Anualmente de Abril-Junho
Número de participantes: Várias
escolas
VIP(oint): Projecto adaptável
a outros níveis de ensino e
disciplinas

Este projecto corresponde à versão brasileira do projecto internacional Save the Beaches, criado por Nina Hansen e amplamente descrito em
NetAprendizagem. No Brasil, é também conhecido por Salve as praias. De
1997 a 2000, foi coordenado por AMara Matwijszynn4, em Pernambuco. Em
2001, Nina Hansen entregou-lhe a Coordenação Nacional do projecto, cuja
homepage se encontra no site PE Kids On line (http://pekids.hotlink.com.br).
Em Maio de 2000, tive o prazer de ser por convidada pela AMara para um
chat com alunos seus das 3.a e 4.a séries (1.° e 2.° ciclos do ensino fundamental). Estivemos num animado ‘bate-papo’ em tempo real, cerca de hora e
meia, sobre o Save e outros assuntos ambientais (http://pekids.hotlink.com.br/
projetos_anteriores/chris.htm).
A descrição que se segue5 foi escrita especialmente para este trabalho por
AMara Matwijszyn, na sequência de um pedido pessoal que lhe fiz, depois de
inúmeras mensagens electrónicas trocadas entre nós a partir do momento em que
Nina Hansen nos pôs em contacto há uns dois anos. Somos hoje boas amigas.
“Atuo em Educação desde 1995, em escolas de Ensino Fundamental
em Recife/Pernambuco – Nordeste do Brasil, na área de Meio Ambiente e
Informática, e tenho vivenciado de perto o crescente interesse das crianças
pela Internet. Desde então, tenho procurado formas de positivar e edificar a
interferência das tecnologias informacionais em suas vidas, aplicando-as à
educação dentro de uma perspectiva humanizadora, de integração do aluno
com seus semelhantes e meio ambiente, através do uso ‘das máquinas’. Queremos um universo escolar tecnologizado sim, mas também muito humanizado, contextualizado e integrado com ‘a Vida’.
Em 1997-1998, conhecemos o Save the Beaches, e a sua fundadora e
coordenadora, Nina Hansen, muito nos cativou, desde o início, por sua forma
amorosa de falar com as crianças, tentando mobilizar-lhes o amor para a
necessidade urgente de Preservação Ambiental de nossos mares através das
ações de fundamental importância, a nível da conscientização ambiental dos
pequenos, que seu projeto internacional sugere como atividades pedagógicas.
Nesta época, estávamos já preparando o nascimento da PE Kids (visite o site e
compartilhe nossos projetos educacionais de inclusão das tecnologias no
4

Mestranda em Educação em 2001, detém o grau de “Especialista em Informática na Educação” pela Universidade
Federal de Pernambuco.
5
Enviada por e-mail a 22 Jul. 2001.
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universo escolar), e sentíamos o entusiasmo e amor à Natureza que ‘se acendia’ nas crianças quando participavam das atividades do projeto de Nina.
Desde então, ‘adotamos’ e cuidamos do projeto aqui no Nordeste do Brasil.
Assim, saímos às praias de Pernambuco e, fazendo coletas de lixo e estudando os ecossistemas, nos tornamos parceiros de trabalho de Nina Hansen
via Internet. Agora, trabalhamos por apoios e patrocínios que permitam-nos
materializar os objectivos da PE Kids em prol de uma Educação para um
Mundo Melhor, com mais harmonia, alegria e pureza para nossas crianças,
presencial ou virtualmente, na Web e/ou noutras situações de suas Vidas!
Durante o projeto Save, as crianças adoram se comunicar online com
alunos de outras escolas, quer da nossa região, quer de escolas em outros
pontos do Brasil, falando sobre o que aprendem e desenvolvem durante as
diversas etapas. O mais marcante para mim tem sido acompanhar a alegria
deles em se sentirem úteis para o planeta, e sua realização como ‘defensores
das águas’. Para isso, assumem mudanças reais, incorporando hábitos ecologicamente adequados. E felizes, vão falando com carinho das algas, dos peixes,
dos recifes, dos golfinhos, das tartarugas, e, com seu exemplo, vão conquistando simpatia e levando ensinamentos e práticas ambientais preservacionistas para casa, para a rua, para a praia, etc.
Em 1999-2000, tivemos muitos chats e fóruns de discussões falando
sobre estes temas correlatos com escolas de São Paulo, do Paraná, Rio
Grande do Sul e de Recife. Os resultados desta pesquisa para Especialização
em Informática na Educação pela UFPE estão publicados na ‘Fundamentação
Teórica’ do nosso site. Em 2001, como Mestranda em Educação pela UFPE,
minha pesquisa está mais centrada em ‘listas de discussões’ e ‘troca de e-mails’,
porque esta forma de comunicação pela Web é mais favorável e fácil para as
escolas, por ser assíncrona e econômica, pois permite que se trabalhe bastante ‘offline’, bastando se conectar durante o envio e recebimento. E cada
turma interage na hora que o laboratório de sua escola está disponível sem
maiores problemas de encaixe na grade horária. Já nos chats, muitas escolas
reclamavam que não haviam podido participar por questões de não coincidência dos horários marcados com o turno das suas aulas, ou porque o laboratório estava ocupado com outra classe. Outro fator importante é que, nos
chats, as vezes nos defrontamos com participações de pessoas querendo falar
palavrões e atrapalhar o bom andamento dos trabalhos. Como estamos
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lidando com crianças, e não dispomos de software e tecnologias para barrar
automaticamente estas intervenções, tivemos algumas vezes que tirar o site do
ar, passar os alunos para outras atividades no meio do embalo, etc.
O gerenciamento dos e-mails trocados entre os alunos fica por conta
dos professores e das escolas participantes. Nas aulas de Informática, os alunos abrem os e-mails e respondem os que quiserem. As professoras auxiliam
nas conexões e no envio. A cada aula, os alunos têm muitas mensagens para
ler e responder. Ficam muito animados com esta forma de comunicação, e
aguardam ansiosos que o aluno tal, da escola x , y, ou z, lhes responda. . .
Aproveitam as horas de recreio e qualquer instante vago na escola para irem
ao laboratório perguntar se chegaram notícias para eles. (Alguns e-mails trocados em 2001 já estão publicados em http://pekids.hotlink.com.br/savethe
beaches/trocaemail.html). Estamos na expectativa de que, com este recurso,
poderemos incentivar os aprendizados e aprofundar mais a construção de
conhecimentos em Ciências, Português (leitura/interpretação e redação) e em
conceitos ambientais preservacionistas.
Queremos aqui agradecer pela amabilidade da Professora Teresa d’Eça
em participar conosco de um chat inesquecível para nossos alunos. Convidamos a todos, professores e alunos que gostam de se divertir e aprender navegando, que entrem em contato conosco. Teremos o maior prazer em nos
comunicar, trocar idéias, trabalhar juntos!”
Obs.: AMara esclarece ainda que o projecto pode também incluir Matemática, Geografia, Inglês e História, e que se adapta muito bem ao Ensino
Médio. Embora o funcionamento em pleno seja entre Abril e Junho, “no restante do ano, as discussões e aprendizados continuam a partir do que o projeto levantou”. Em 2001, trabalham com 9 escolas da região, “fora as de São
Paulo e as participantes de outros países”. Recorreram ao “computador, Internet, livros, revistas, jornais, obras de arte de artistas que retratam o mar, músicas, entrevistas, expressão corporal, etc.”.
Alguns comentários de alunos enviados por e-mail para a AMara:
Colégio Marista do Recife, Maio 2000
• Participei do projeto salve as praias e achei muito interessante pois tivemos aula de religião, história, geografia, ciências e de matemática. . . [No rio Capibaribe] existe um
grande desequilibrio ecológico! (Lorena);
• Usamos máscaras por causa do mau cheiro, luvas para não pegar infecção (Lisiane e Camila);
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• Estou horrorizado com o que vi num dos mangues do Rio Capibaribe aqui no Recife PE
(Renato);
• [R]eciclamos muitas coisas como: plásticos, borrachas, madeiras (Palmiro e Ricardo);
Colégio Equipe, Maio 2000
• VAMOS AJUDAR O RIO CAPIBARIBE! (Duda Lopes e Mariana Antonino);
• Uma das piores coisas é que o rio desagua no mar também o poluindo! (Julia e Marina);
• No colégio criamos textos e paródias em relação ao que observamos;
Escola Luz e Saber, Maio 2000
• Vocês sabiam que lá tem um bar chamado Capibar. . . [e] que o dono do bar construiu
uma casa só de lixo que eles pegaram no fundo do Rio Capibaribe? Eles fizeram essa
casa com: geladeiras e cadeiras que tinha no fundo do Rio Capibaribe (Déborah);
Colégio Maria Tereza, Maio 2000
• O que você acha do projeto Save the Beaches? O que você faria se visse uma pessoa
jogando lixo na praia? Como você agiria nessa situação? O que você falaria para ela?
Você desenvolve alguma campanha na sua escola? Qual? Você ja visitou alguma praia?
Qual? O que achou da praia? Quais foram os lixos coletados? (Emily, 11 anos, 5B)
Comentários de AMara, Maio 2000
• É otimo compreender que a poluição é uma coisa muito ruim, não eh? Só assim é que a
gente aprende a não mais poluir. . .;
• Estou feliz que vcs estejam entendendo que é importantíiiiissimo ajudar a Natureza!
• O Projeto Save the Beaches é super legal porque quer salvar não só as praias, mas todas
as espécies de vida que moram na água, não eh?
Elogio de Nina Hansen a AMara, Abril 2000
• Acabei de ver o site PEKids e é maravilhoso!!! Você tem feito um trabalho espantoso, e
vejo que há muitas actividades em curso. Sinto-me orgulhosa de ter Save the Beaches no
seu site. Os meus sinceros agradecimentos por continuar a participar neste projecto!
Semana da Meteorologia (Weather Week)
Cindy Cooper
Mt. Ulla and Hurley Elementary School, Salisbury,
NC – EUA
Colaboração de Kathy Pulliam da mesma escola
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Disciplina: Ciências, Matemática
e Estudo do Meio
Nível de ensino: 1.° e 2.° ciclos
(2.° – 6.° anos)
Tipo de actividade: Projecto
colaborativo
Duração: 4 semanas
Número de participantes: 25-30
turmas
VIP(oint): —

Obs.: As referências às disciplinas e aos níveis são as indicadas em Net Lessons, da autoria de Laura Parker Roerden, daí que possa ser necessário introduzir adaptações pontuais aos currículos e níveis portugueses.
Ao longo de uma dada semana e a uma hora predeterminada, alunos
de diversos pontos do Globo recolhem e partilham dados relativos a temperaturas, tipos de nuvens (cirros, cúmulos e estratos), tipo de precipitação e
direcção do vento. Os objectivos são: (1) adquirir competências básicas sobre
como fazer previsões, recolha de dados, gráficos, manipulação de meios
informáticos e análise de dados; (2) treinar conversões de temperaturas:
Celsius para Fahrenheit, e vice-versa; (3) aprender noções elementares de
Geografia universal; e (4) aplicar conceitos atmosféricos.
Primeiro, faz-se um pedido de colaboração para arranjar parceiros para
comparar informações atmosféricas (semana 1; o prazo-limite da inscrição
deve ser suficientemente alargado para dar tempo a todos que desejem participar). Uma vez reunidas as turmas, os alunos enviam mensagens electrónicas
de apresentação a todas as turmas inscritas (semana 2). Ao longo da semana
seguinte, recolhem os quatro tipos de informações todos os dias entre as
13:30 e 14:30, por exemplo (semana 3). Atenção: o termómetro deve estar
agarrado a uma vara e colocado a 90 cm do chão, à sombra. A observação
das nuvens serve para determinar o tipo predominante. Caso haja precipitação, é necessário registar o tipo: cacimba, neve, saraiva, chuva gelada, etc.
Cada turma reúne e envia os seus dados por e-mail para o coordenador,
que partilha todas as informações com todas as turmas participantes também
por e-mail, ou através de uma página Web criada para o efeito (semana 3).
Logo que todos os dados tenham sido recebidos, os alunos coligem-nos numa
folha de cálculo e fazem os respectivos gráficos. Algumas temperaturas terão
de ser convertidas. De seguida, em grupo ou colectivamente, analisam os
resultados para constatar os padrões resultantes e determinar até que ponto o
tempo é uma função da latitude e longitude. Podem ainda tentar adivinhar a
localização de algumas turmas através das informações obtidas, pensando nas
indicações que possam ser úteis para essa tarefa. Por último, partilham as suas
análises com outras turmas parceiras por e-mail (semana 4).
Laura P. Roerden sugere uma visita às seguintes páginas Web de meteorologia: http://www.weather.com e http://www.cnn.com/WEATHER/index.html
(192-93). Eu recomendo uma visita à página do projecto “Na Rota do Tempo”
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(http://atelier.uarte.mct.pt/rota-do-tempo/), coordenado pelo colega e amigo,
Carlos Rodrigues, da Escola de Sto. António – Parede.

1.° – 3.° ciclos
Ligações globais (Global Connections)
Janice Friesen
Russell Elementary School, Columbia, MI – EUA

Disciplina: Estudos Sociais,
Geografia, Línguas, Tecnologias
Informáticas, Educação para a
Diversidade
Nível de ensino: 1.° – 3.° ciclos
(3.° – 9.° anos)
Tipo de actividade: Correspondentes electrónicos e pesquisa na Web
Duração: 9 semanas
Número de participantes: 1 aluno
por cada correspondente
VIP(oint): —

Neste projecto à escala global, pretende-se que o aluno aprenda geografia universal, pratique competências de comunicação, desenvolva competências de pesquisa na Web e conteste estereótipos.
Cada aluno escolhe um país a pesquisar e marca-o no mapa. De
seguida, o professor envia pedidos de colaboração para listas internacionais
(IECC, por exemplo; encontra o endereço no Apêndice B, em Projectos)
para tentar arranjar parceiros-correspondentes nesses países. Convém dar
um prazo de 4 semanas para as respostas. Caso seja a primeira experiência
dos alunos com o e-mail, convém dar-lhes umas noções de netiqueta – a
importância de iniciar um intercâmbio com uma apresentação de si próprio,
por exemplo (semana 1). Os alunos podem treinar previamente o uso do
e-mail enviando mensagens entre si em que se apresentam uns aos outros.
Posteriormente, devem fazer pesquisa na Web sobre o país que seleccionaram. Se o professor preparar 2-3 endereços (urls) por país, simplifica a pesquisa e dá aos alunos a hipótese de tirar melhores resultados do período de
15 minutos sugerido para cada um (o factor tempo pode variar de acordo
com o número de alunos e de computadores disponíveis). Podem e devem
ainda fazer pesquisa na biblioteca da escola (semana 2). Na fase seguinte,
cada aluno escreve um texto descrevendo como imagina ser um dia no país
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do parceiro, envia a mensagem (semana 5) e aguarda resposta às suas conjecturas (semanas 6-9).
Depois de recebidas todas as respostas, o professor organiza um debate
de turma para que os alunos tirem conclusões sobre as previsões feitas acerca
da vida do parceiro, diferenças e semelhanças relativamente à sua, o porquê
das ideias que cada um tinha sobre o país parceiro, se existiam ideias preconcebidas, etc. Se sentir que eles se mantêm motivados, podem continuar trocas
de mensagens com os parceiros e fazer um diário com todas as mensagens
enviadas e recebidas.
Obs.: Com alunos mais jovens, convém desenvolver o projecto a nível de
turma e escolher apenas um país. Prepare urls antecipadamente, ponha os
alunos a pesquisar a Web aos pares e dê-lhes tempo. O texto a enviar deve
ser preparado em conjunto (Parker Roerden 236-37).
Sugestão pessoal: Parece-me que este projecto se adapta à comparação da
vida quotidiana em diferentes regiões de Portugal ou noutros países lusófonos.
O Projecto dos Animais (Animal Project)
Sharon Hayes e Linda Little
Capay Joint Union Elementary School, Orland,
Califórnia – EUA

Disciplina: Matemática,
Ciências, Geografia, Arte, Inglês
Nível de ensino: 1.° – 3.° ciclos
(1.° – 9.° anos)
Tipo de actividade: Projecto
colaborativo
Duração: 6 semanas
Número de participantes: Ilimitado
VIP(oint): —

A finalidade deste projecto é pôr alunos de todo o Mundo a registar e
comparar os animais que observam na sua zona durante uma dada semana.
Deste modo, adquirem conhecimentos sobre animais e seus habitats, e sobre
a localização de determinados países, enquanto desenvolvem competências
de leitura de mapas. Os mais jovens adquirem competências básicas de matemática, como adicionar e interpretar. Os mais velhos fazem previsões, produzem gráficos e analisam dados.
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O professor deve começar por enviar pedidos de colaboração para
encontrar escolas parceiras em diferentes pontos do Globo (semana 1). De
seguida, ensina as funções básicas do e-mail e pede aos alunos que enviem
mensagens de apresentação para todas as escolas parceiras (semana 2). Ao
longo da semana previamente acordada, os alunos fazem um registo diário
dos animais vistos nesse dia, desde aves a insectos e répteis (semana 3). Para
os mais jovens, o coordenador deve criar uma folha de registos e enviá-la
para todas as escolas por e-mail. Os alunos mais velhos criam as suas próprias
folhas. Depois, compilam os dados e enviam-nos por e-mail para o coordenador do projecto que, por sua vez, os remete para todas as escolas (semana 4).
Além disso, recolhem e organizam os dados, e localizam no mapa os países
das escolas parceiras.
De seguida, e aos pares, analisam e interpretam os dados num desafio
cooperativo. Os mais jovens registam o número de animais de cada espécie
que viram, o animal mais popular (o que foi visto em mais locais), que local
registou mais ou menos animais, quantos países participaram, e quantos países conseguiram localizar no mapa. Os mais velhos registam o país que teve
a percentagem mais baixa de observações de animais, calculam a média de
observações por animal e a mediana, e identificam e agrupam os animais por
categorias: répteis, mamíferos, aves, insectos, etc. (semana 5). Por fim, os
alunos desenham os animais ou fazem downloads de imagens da Web (atenção às regras de direitos de autor) e criam um placard num local visível da
escola com os dados, observações de interesse e desenhos ou imagens
(semana 6).
Alargamento à leitura/literatura: Os mais jovens escolhem um animal que
tenha sido visto e fazem pesquisa sobre o seu papel na literatura de crianças.
Quando localizam um livro em que o animal aparece, investigam o seu comportamento, se é parecido com o animal verdadeiro, etc. Os mais velhos
podem tentar encontrar um livro, poema, conto, ensaio, em que o animal
aparece, e lê-lo. Depois, escrevem um texto sobre o papel do animal na obra
que leram, as características que o autor destacou, porquê, etc.
Obs.: Este projecto pode gerar muitas mensagens, de modo que, numa primeira experiência, talvez seja mais prudente arranjar um número limitado de
parceiros (Parker Roerden 155-56).
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A Caça ao Papel (The Paper Chase)

Disciplina: Arte, Estudos Sociais,
Geografia, Matemática
Nível de ensino: 1.° – 3.° ciclos
(3.° – 9.° anos)
Tipo de actividade: Pesquisa e
simulação
Duração: 6 semanas
Número de participantes:
1-2 turmas
VIP(oint): —

Neste projecto, os alunos fazem pesquisa para saber como se faz o papel,
comunicam com uma comunidade madeireira para adquirir mais conhecimentos sobre a indústria e produzem papel com o objectivo de adquirir conhecimentos sobre as actividades ligadas ao processo de produção do papel, praticar
competências de comunicação e desenvolver capacidades de pesquisa na Web.
Comece por trocar ideias com a turma sobre a origem do papel, a
indústria madeireira, como se produz o papel, formas de poupar papel, o processo de reciclagem, etc, e depois ponha os alunos a fazer pesquisa na Web
sobre estes temas (semana 1). Envie pedidos de colaboração para encontrar
uma turma parceira de uma comunidade onde haja uma fábrica de papel e
uma indústria madeireira. Se ambas existirem em comunidades diferentes, é
necessário arranjar duas turmas (semanas 1 – 2). Com a turma, prepare uma
série de perguntas para fazer aos parceiros sobre questões associadas à indústria do papel, incluindo os tipos de poluição provocados pelas fábricas e
como combatê-los, as questões mais prementes com que ela se debate, o que
está a funcionar ou não, etc. Envie um e-mail colectivo à(s) turma(s)
parceira(s) com as respectivas questões (semanas 3 – 4). Dê pelo menos duas
semanas para responderem. Eles devem precisar de fazer pesquisa a nível
local, incluindo entrevistas a pessoas ligadas à indústria (semanas 5 – 6). E
como há sempre pelo menos dois lados de uma questão, fomente um debate
de turma para aprofundar mais o tema, lançando questões do tipo: Quem é
afectado pelas acções da indústria do papel? Em que sentido? Quais as atitudes dos industriais? Que tipo de reivindicações fazem as populações locais?
Quais as soluções? Não esqueça a reciclagem do papel e os benefícios que
dela podem resultar. (Aproveite a oportunidade e sensibilize os alunos para a
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necessidade de poupar papel e de o separar para reciclagem.) Caso surjam
dúvidas, volte a contactar a(s) turma(s) parceira(s) para pedidos de esclarecimento. Por último, ponha a turma a fazer e a reciclar papel!
Alargamento à Matemática (para alunos mais velhos): Ponha-os a pesquisar e a
calcular o efeito da Net/Web na indústria do papel: Tem gerado quebras na área
das publicações em geral? Se sim, de que ordem (em termos percentuais)? Que
expectativas há nesta área a médio/longo prazo? Que quantidade de árvores
poupará? Que jornais/revistas são publicados online? Que efeitos tem tido nas
edições em suporte de papel? Que diferenças percentuais existem nos leitores
online e offline? Como é que se pode combater o gasto excessivo de papel?
Quantas árvores são abatidas diariamente/semanalmente em Portugal para
cobrir o consumo interno de papel? (Adaptado de Parker Roerden 107-08).
Desafio para a turma coordenadora: Para oferecer uma contrapartida às turmas que colaboraram com a sua, procure uma actividade/indústria na sua
zona que os seus alunos possam pesquisar.

1.° ciclo – secundário
Solidariedade Global (A Global Service Project)

Disciplina: Inglês, Estudos
Sociais, Educação Cívica,
Educação para a Diversidade
Nível de ensino: 3.° – 12.° anos
Tipo de actividade: Inquérito,
Solidariedade e Acção social
Duração: 7 semanas (mínimo)
Número de participantes: Ilimitado
VIP(oint): —

Este projecto de solidariedade e acção social tem como objectivos fazer
um inquérito à escala global e pôr os alunos a planear um projecto de solidariedade social. Em pequenos grupos, os alunos fazem um levantamento das
preocupações mais prementes a nível mundial e de questões em que a intervenção dos jovens poderá fazer a diferença. Depois, registam as ideias para
que a turma possa votar nos temas a incluir num inquérito a elaborar (semana
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1) e a submeter por e-mail para diversos sites de projectos (semana 2). Convém dar um prazo de 4 semanas para a recepção das respostas (semanas 2-5).
Não esquecer convidar as turmas que respondem a integrar o projecto.
Uma vez recebidas todas as respostas, os alunos devem planear um
projecto à escala mundial sobre a questão mais votada no inquérito. Tanto
podem decidir-se por uma angariação de fundos, alimentos ou roupas para
zonas do Globo devastadas pela fome, como por uma angariação de fundos
para apoiar a investigação de uma causa global como a SIDA ou de questões
ambientais como o aquecimento global do planeta (semana 6).
Devem criar os objectivos, a calendarização das etapas (dar tempo suficiente para que todos possam participar) e um evento final a realizar por todas as
escolas no mesmo dia. Depois, partilham o plano com todas as turmas, que
enviarão feedback a ser integrado no projecto. Segue-se a fase de implementação (semana 7 em diante) durante a qual deve haver um contacto regular da
turma coordenadora com todas as outras, não só para monitorar a evolução do
processo e lembrar as etapas seguintes, como para partilhar o que já se realizou.
Na celebração final (semana a definir), tiram fotografias e partilham-nas com os
outros, por e-mail ou através de uma página Web. Os resultados deste esforço
colectivo devem ser coligidos pela turma coordenadora num relatório final a
enviar a todas as turmas, acompanhado de um agradecimento.
Actividade complementar: Os alunos escrevem uma notícia sobre o projecto,
acompanhada de fotografias, e enviam-na para jornais locais e/ou nacionais
(Parker Roerden 225-26).

2.° ciclo
A Arte do Origami (Origami Outing)

EMAILSA-08

Disciplina: EVT, Inglês como L2
Nível de ensino: 2.° ciclo
(5.° – 6.° anos)
Tipo de actividade: Correspondentes electrónicos
Duração: 4 semanas
Número de participantes:
1 aluno japonês por cada aluno
da turma participante
VIP(oint): —
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Obs.: Introduzi uma alteração pontual relativamente ao projecto original: em
vez de se aplicar do 4.° ao 8.° ano, considerei apenas o 2.º ciclo (1) por ser
aquele que reúne as duas disciplinas em causa e (2) porque a língua estrangeira/inglesa não é obrigatória no 1.° ciclo.
Para que este projecto seja aproveitado em pleno, deve ser interdisciplinar e incluir Educação Visual e Tecnológica e Inglês, a língua estrangeira que
serve de elemento de ligação. Os contactos entre os alunos devem ser feitos
nas aulas de Inglês e a criação dos origami nas aulas de EVT.
São três os objectivos principais: (1) aprender a arte do origami, uma arte
puramente manual; (2) praticar o inglês com alunos não nativos; e (3) estimular
a prática intercultural de competências de cooperação e comunicação.
O professor envia um pedido de colaboração para um centro internacional de projectos (I*EARN ou outro; consultar o Apêndice B) e tenta arranjar
um parceiro japonês, que pode ser mais velho, para cada aluno (semana 1).
Entretanto, deve começar a apresentar a arte do origami aos seus alunos através de imagens e amostras. Depois, divide-os em pequenos grupos para fazerem um levantamento de perguntas a pôr ao seu parceiro-mentor japonês:
Quando é que se iniciou a arte do origami no Japão? Qual tem sido a evolução desta arte? Como é que se aprende a arte do origami no Japão?
Os alunos põem as questões por e-mail aos seus parceiros japoneses e
pedem que estes lhes enviem desenhos (quer numa aplicação de desenho,
quer feitos à mão, de preferência em ficheiro anexo) acompanhados das respectivas instruções. Segue-se a sua execução (semanas 2-3). Logo que estejam
terminados, fotografam-nos, identificam-nos e mandam as fotos por e-mail
para os colegas japoneses (semana 4). Por último, organizam um debate sobre
o projecto durante o qual tiram conclusões: facilidade ou dificuldade em contactar com os colegas japoneses, tipo de diferenças detectadas entre ambos os
parceiros e a forma como tornearam a situação, o que mudariam num projecto futuro, etc.
Como actividade complementar, os alunos podem criar um mobile com
as figuras feitas, e pendurá-lo na sala de aula, e/ou criar um caderno com as
ilustrações e respectivas instruções.
A página de Web de Joseph Wu (http://www.origami.vancouver.bc.ca/)
contém muita informação sobre esta arte, incluindo instruções da dobragem
do papel e exemplos espantosos (Parker Roerden 105-06).
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2.° e 3.° ciclos
Coisas preferidas (Favorite things)

Disciplina: Língua materna ou
estrangeira, Matemática
Nível de ensino: 2.° – 3.° ciclos
(6.° – 9.° anos)
Tipo de actividade: Questionários ou inquéritos
Duração: —
Número de participantes: Ilimitado
VIP(oint): —

Este pequeno projecto interdisciplinar pode ser realizado com a Língua
Portuguesa e a Matemática, ou com a Língua Estrangeira e a Matemática.
Ponha os alunos do 6.° ano a fazer uma lista de coisas de que gostam para
depois desenvolverem um questionário conjunto simples (resposta simples, ou
escolha múltipla do tipo sim, não, mais ou menos, pois é mais fácil de contar),
que é enviado por e-mail para outra(s) turma(s) do mesmo ano e da mesma
escola (ou de outra escola do país ou estrangeiro), e preenchido individualmente.
Terminadas as respostas, o questionário é devolvido por e-mail à turma emissora.
Entretanto, cada elemento da turma emissora também recebe um questionário
oriundo da(s) turma(s) com quem contactou e procede do mesmo modo.
Logo que todos os questionários sejam devolvidos, são entregues ao
professor de Matemática que, com a turma, elabora uma base de dados das
respostas, e compara e analisa os resultados de modo a produzir totais, em
algarismos e percentagens, das coisas preferidas dos alunos das turmas envolvidas. Esses resultados podem ser devolvidos ao professor da L1 ou L2, que
pode pôr a turma a escrever um pequeno texto-resumo sobre os resultados.
Com alunos do 3.° ciclo, os inquéritos ou questionários podem tratar de
temas genéricos ou curriculares, como as actividades de tempos livres, os
géneros literários preferidos, número de horas por dia/semana que passam
frente à TV, computador ou a estudar, atitudes acerca da violência na TV,
hábitos de separação de lixos em recipientes diferentes, ou hábitos de reciclagem. Os procedimentos são idênticos aos do 2.° ciclo (adaptado de Heide e
Stilborne 209-10).
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2.° ciclo – secundário
Apresentar Amigos (Introducing Friends)

Disciplina: Língua materna ou
estrangeira
Nível de ensino: 2.° ciclo –
Secundário (5.° – 12.° anos)
Tipo de actividade: Entrevistas e
textos descritivos
Duração: —
Número de participantes: Ilimitado
VIP(oint): Projecto adaptável a
qualquer língua estrangeira

É um projecto fácil para introduzir o e-mail no currículo e pode ser
desenvolvido de diversas maneiras, umas muito simples, outras menos.
Na aula, explique aos alunos que vão entrevistar um colega da turma
e depois enviar essa entrevista por e-mail para um colega de outra escola,
do país ou estrangeiro. Como preparação (a necessidade depende do nível
da turma), elabore um modelo de entrevista com os alunos que pode
incluir temas como animais, desportos, passatempos, alimentos, etc., de
que eles gostem/não gostem, interesses ou talentos invulgares, anedotas
inofensivas, adivinhas, filmes, grupos musicais ou músicas preferidas. De
seguida, pares de alunos entrevistam-se. Por fim, e à vez (dependendo do
número de computadores disponíveis), passam a sua entrevista para o e-mail
e enviam-na.
Pode ser necessário ensinar as funções básicas do e-mail a cada par de
alunos quando se sentam frente ao computador. No entanto, pode optar por
ensiná-las a toda a turma em simultâneo e depois ir esclarecendo dúvidas
pontuais que surjam. Se não houver acesso ao e-mail na aula, o professor
pode pôr os alunos a escrever as entrevistas num ficheiro Word, que depois
copia para uma disquete para enviar de um outro computador da escola ou
do seu próprio computador, em casa. Os alunos da turma receptora respondem num formato semelhante.
Os alunos de um nível mais avançado podem escrever uma descrição do colega baseada no conteúdo da entrevista. O texto deve começar
com a identificação e a idade do aluno descrito (facultativamente, o ano que

116 Projectos Electrónicos

frequenta), e pode ainda incluir uma história divertida ou invulgar passada
com ele/ela, assim como a sua caracterização psicológica.
Variante: O professor cria um modelo de entrevista que envia por e-mail aos
alunos. Por sua vez, estes respondem às perguntas e devolvem-lhe a mensagem. No caso das entrevistas serem enviadas para uma turma no estrangeiro,
peça aos alunos que incluam breves informações sobre o país e a sua comunidade. Como actividade complementar, os alunos podem falar sobre aquilo
que aprenderam acerca do outro país através das mensagens recebidas (adaptado de Heide e Stilborne 207-08).
Apresentações Poéticas por E-mail (Poetic E-Mail
Introductions)
Roseanne Greenfield
Chinese International School – Hong Kong

Disciplina: Língua materna ou
estrangeira
Nível de ensino: 2.° ciclo –
Secundário (5.° – 12.° anos)
Tipo de actividade: Quebrar
o gelo por e-mail
Duração: —
Número de participantes: —
VIP(oint): Projecto adaptável a
qualquer língua estrangeira

Diz-se que as primeiras impressões são fundamentais e marcantes. Uma
maneira de dar um toque especial e criativo a uma apresentação por e-mail é
usar acrósticos ou poemas biográficos. Constituem um certo desafio para os
alunos, estimulam a imaginação e permitem-lhes partilhar informações pessoais, sensações, emoções, etc.
Para introduzir esta actividade, convém mostrar exemplos de acrósticos
e poemas biográficos acompanhados de uma explicação simples. Em grupos
de 2-3 alunos (no computador ou à mão), cada aluno compõe um dos dois
tipos de poemas. Depois, os colegas lêem-nos em voz alta e fazem sugestões
e/ou correcções. Todos os poemas devem ser guardados em disquete para que
o professor os reúna num único documento, que envia para a turma parceira.
Os parceiros fazem os seus comentários e/ou sugerem correcções. Por fim,
enviam os seus poemas, relativamente aos quais se procede do mesmo modo.
Uma vez concluídos todos os poemas de ambas as turmas, pode-se produzir
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um álbum, seleccionando poemas de ambos os grupos ou publicando duas
antologias separadas.
Podem-se criar acrósticos com o primeiro e último nome, ou apenas
com o primeiro nome, como exemplifica o poema seguinte:
Philip is my name.
Hiking is one of my favorite hobbies, and so is
Ice Skating.
Learning Mandarin is what I like to do best at school, but
I’m not very good at Math.
Practicing Kung Fu is how I spend my Saturdays.
(Philip Kwok, 7.° ano)

Mas pode começar com o primeiro nome e acabar com o apelido,
devendo, pelo meio, ter versos que ilustrem frases do tipo: use três adjectivos
para se descrever, identifique a sua família, fale dos seus passatempos, etc.,
como ilustra o exemplo seguinte.
Linda
Criativa, Amável, Sociável
Irmã de Tony e Michael, o “Monstro”
Que adora pintar a óleo e cantar músicas de Vanessa Williams
...
Sonhadora, Artista, Coleccionadora de discos, Patinadora
Que adora a paisagem do Massachusetts no Outono
Olvetti
(Boswood 101-03)
Comentário pessoal: É, de facto, uma maneira diferente e muito sui generis de
um aluno se apresentar a um colega. No final, seria interessante publicar os
(melhores?) trabalhos numa página Web, o que não impede que se faça uma
publicação em suporte de papel, que pode ser oferecida à biblioteca da
escola.
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3.° ciclo
Hi, pals! (2000-2001)
Cristina Moniz Pereira
Escola EB 2,3 Conde de Oeiras

Disciplina: Inglês como L2
Nível de ensino: 3.° ciclo (7.° ano)
Tipo de actividade: Intercâmbio
cultural (baseado na unidade 1
do manual Teen Time 1: Porto
Editora)
Duração: —
Número de participantes: 3 turmas
VIP(oint): Projecto adaptável a
qualquer língua estrangeira

A descrição que se segue6 foi escrita expressamente para este trabalho
na sequência de um pedido pessoal que fiz a Cristina Moniz Pereira após
algumas trocas de mensagens entre nós.
“A ideia de iniciar o projecto surgiu da conjugação de vários objectivos:
• tornar o tema ‘Personal Identification and daily routine’ mais significativo
(descrever-me para quê?);
• consciencializar os alunos da importância e significado deste excelente
meio de comunicação que é o e-mail (por contraste com a tradicional troca
de cartas, que já experimentei também fazer, mas que deu pouco resultado
por não ter possibilidade de acompanhamento da minha parte e por consequente falta de ritmo e desistência dos participantes);
• dar uma razão prática para o uso do computador no contexto escolar;
• dar a conhecer parte da cultura americana aos alunos através dos seus
pares;
• envolver as minhas colegas estagiárias num projecto ainda pouco acreditado.
Como materiais, tínhamos apenas a sala de computadores (8 computadores) que não conseguimos utilizar dada a escassez do número de computadores por aluno (as turmas são de 28 alunos) e o tempo reduzido de aula
6

Enviada por e-mail a 18 Abr. 2001.
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(40 minutos não são suficientes dada a pouca prática de escrever em computador da maioria dos alunos); por outro lado, a Internet na nossa escola estava
muitas vezes inacessível, pelo que resolvemos pedir aos nossos alunos que gravassem o seu texto em disquete (em casa ou na escola, onde é possível fazê-lo
– embora não com tanta facilidade como a que seria de desejar).
No total, prevemos o envolvimento de 3 turmas, o que totaliza cerca de
75 alunos. No entanto, participaram apenas cerca de 15 activamente. Este
facto deve-se aos vários factores atrás enunciados mas, em nosso entender,
muito à desconfiança de que o processo fosse mesmo resultar (tanto da minha
parte, mas sobretudo da parte das colegas estagiárias, que insistiram muito
pouco com os seus alunos).
As disquetes foram chegando às minhas mãos muito lentamente (o
prazo era grande), apesar de o texto ter sido trabalhado em aula e de haver a
grande preocupação da correcção ortográfica (erradamente, concluí depois, e
alterei). Utilizando um computador da escola (situado na sala de trabalho de
professores, contígua à sala de professores onde hoje em dia funciona a ‘sala
de fumo’ – o que impede os professores não fumadores como eu de trabalhar
nesse local), juntei todos os textos numa só disquete e trouxe-a para casa,
onde tenho um computador ligado à Internet graças ao meu marido, que é
um expert na matéria.
Entretanto, nas minha navegações pela NET, encontrei um site para professores de Inglês como Língua Estrangeira (não me recordo qual) e respondi a
um ‘anúncio’ de ‘e-pals’ de uma professora no Texas, EUA. Obtive de imediato uma resposta entusiasta expressando a disponibilidade dos seus
alunos em corresponderem-se com os meus. Respondi afirmativamente e
reforcei o pedido dos textos aos alunos e às colegas; chegaram mais 4. . .
muito a custo. Cheguei a casa e enviei-os para a minha colega do Texas, professora na Ceddar Valley Middle School.
Foi nesta fase que encontrei a Teresa Almeida d’Eça na Net, através da
Malha Atlântica. Eu já a conhecia de uma Acção de Formação para Professores sobre o seu livro ‘NetAprendizagem’ da Porto Editora; tinha assistido à sua
apresentação com bastante interesse e podia agora, finalmente, partilhar com
ela esta minha teimosia em fazer uso de recursos que, embora ainda pouco
fiáveis, começam a estar à disposição dos educadores portugueses. Arrisquei
e maravilhei-me com a resposta pronta e animada de quem acredita na
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beleza desta nossa tarefa de educadoras do século XXI. Foi deste contacto que
surgiu a ‘força’ anímica para continuar e insistir com a colega americana que
tardava em enviar as respostas.
Qual não foi o meu espanto quando, uma semana depois, elas chegaram: uma para cada aluno. Agradeci, entusiasmada, prometendo respostas em
breve.
É indescritível a cara de espanto dos alunos quando lhes distribuí as
respostas com os respectivos nomes impressos! Melhor ainda foi o ar incrédulo dos colegas da turma que não tinham escrito por julgarem pouco provável a hipótese de receberem uma resposta – perguntaram logo se ainda iam a
tempo de escrever! Eu disse que sim, já que a minha colega americana tem
80 alunos. . .
Apressei-me logo a escrever à Teresa com a grande notícia, agradecendo-lhe todo o apoio e inspiração que me transmitiu. Soube-me tão bem
partilhar esta ‘vitória’!
No meio deste entusiasmo, chegaram as férias da Páscoa e só recebi
uma disquete com 2 textos dos meus alunos, mas tenho a certeza de receber
muitas mais quando regressar. É já amanhã!
Por não saber inicialmente o que esperar deste ‘miniprojecto’ (como a
Teresa tão simpaticamente lhe chama), não elaborei quaisquer instrumentos
de avaliação dos alunos, mas registei quem se empenhou e apostou nesta
nova forma de aprender inglês, sem ter medo de enfrentar desafios.
Acho que foi uma aposta ganha e com grandes hipóteses de expansão.
Aconselho vivamente porque vale realmente a pena ver o brilhozinho nos
olhos dos alunos quando sentem que a língua inglesa lhes é útil aqui e
agora!”
Comentário pessoal: Não há dúvida que este miniprojecto da Cristina Moniz
Pereira cumpriu os objectivos que se propunha. E mais: mostrou que, com
uma pitada de insistência e persistência, é possível pôr alunos e colegas a
acreditar num meio de comunicação tão simples e amigável. Creio que ele
vai ficar na memória dos que participaram (alunos e professoras) por ser a primeira experiência deste tipo em que se envolveram, porque apostaram nela e
valeu a pena. E na dos que não participaram pela frustração que devem ter
sentido.
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Os alicerces foram lançados. Resta continuar a construção! Devagar se
vai ao longe. . . Sendo a entusiasta que sou deste meio de comunicação,
fiquei contente por ter conseguido transmitir a mensagem certa, no momento
certo, à Cristina.
Sugestões: Faça tudo para não adiar o início previsto de um projecto. Vai ver
a tristeza que paira no ar! O envio de uma mensagem electrónica é sempre
um momento de grande entusiasmo! E o da recepção nem se fala!!!
Defina o ritmo da correspondência entre as partes, e mantenha-o (salvo
motivo de força maior) para não gorar as expectativas dos alunos e/ou esmorecer o seu empenho e entusiasmo. Se necessário, envie uma mensagem ao
grupo ou à colega (para ser transmitido aos alunos) explicando que houve
atrasos na conclusão daquele item, pedindo desculpa e confirmando a data
em que será retomado.
Matemática por E-mail (Mathematics by E-Mail)
Evelyn M. Silvia

Disciplina: Matemática
Nível de ensino: 3.° ciclo
(8.° ano)
Tipo de actividade: Diálogo
electrónico aluno-professor
(ou telementorização)
Duração: —
Número de participantes:
1 aluno
VIP(oint): Projecto adaptável a
outras disciplinas

Este projecto é um exemplo muito positivo de comunicação um para
um que resultou de uma apresentação feita pela autora, em Maio de 1995,
numa cerimónia de entrega de prémios no Centro de Jovens com Talento, no
Norte da Califórnia. Após a cerimónia, um dos jovens distinguidos trocou
umas breves palavras com Evelyn Silvia, que, a pedido dele, lhe deu uns problemas para resolver e prometeu enviar mais se ele quisesse. Em Setembro,
ela recebeu uma carta desse aluno do 8.° ano a dizer que tinha de fazer um
projecto de pesquisa para Ciências e estava a pensar usar um tema relacionado
com a matemática. Evelyn Silvia prontificou-se a ajudá-lo e mandou-lhe o seu
endereço de e-mail, meio de comunicação que facilitou todo o processo,
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pois permitiu que se desenvolvessem trocas de informação mais eficazes (e
rápidas) do que através do correio normal e que fosse dado feedback imediato.
A descrição que se segue ilustra bem não só “uma maneira de criar
ligações entre alunos do 3.° ciclo, matemáticos e professores de Matemática”,
mas também o facto de “este tipo de projectos oferecer aos alunos uma imagem mais realista do que é a matemática. Quanto melhor os alunos perceberem a natureza multifacetada da matemática. . ., mais provável é que façam
ligações e aplicações com sentido” (Silvia 170).
Evelyn Silvia começou por pôr as seguintes questões ao aluno:
• “Estás a pensar numa ideia que comece com as Ciências e depois use a Matemática, ou será que o enfoque pode ser totalmente na Matemática?
• A tua professora já deu directrizes no que respeita a formato, número de
páginas, data de entrega?” (171).
• De que modo estás a pensar fazer a pesquisa? (Apresentou-lhe três hipóteses.)
Desta vez, o aluno já respondeu por e-mail dizendo que podia focar a
pesquisa na matemática e que, em termos de formato, tinha de apresentar um
problema com uma hipótese seguido da aplicação de métodos, procedimentos ou provas matemáticas dos resultados obtidos. O resultado do estudo
tinha de ser apresentado em poster e num relatório escrito, em Janeiro. O
aluno escolheu a seguinte abordagem: “Começar com um problema matemático, tentar resolvê-lo, e obter resultados desse processo” (171).
A professora enviou-lhe três ideias para consideração. Se nenhuma o
motivasse, mandaria outras, pois frisou: “É muito importante que encontres
uma questão que te interesse! Como vais passar bastante tempo a trabalhar no
teu problema, vais querer que ele seja algo em que queiras trabalhar e que
seja divertido” (171).
Não vou aqui descrever o desenrolar dos contactos e das considerações
que Evelyn Silvia ia fazendo para orientar o aluno e pô-lo a raciocinar. Preferia chamar a atenção para os seguintes aspectos:
• todos os contactos se deram por e-mail;
• o pensamento e o raciocínio do jovem mudaram e amadureceram à medida
que a investigação avançou;
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• os primeiros contactos por e-mail tiveram por objectivo incentivá-lo a trabalhar de uma forma produtiva e levá-lo a certificar-se que os primeiros
dados que recolhia estavam certos;
• a professora apercebeu-se dos benefícios do contacto por e-mail.
Professora e aluno comunicavam com grande regularidade. Ele descrevia as suas observações e dizia que a professora de Ciências estava a gostar
do trabalho. Sempre que Evelyn Silvia achava que ele estava a dedicar demasiado tempo a um aspecto, incentivava-o a passar para a fase seguinte, que já
envolvia conjecturas gerais e raciocínio sobre as provas, sempre sugerindo
diferentes maneiras de abordar as questões. E manifestava a sua satisfação
(aspecto fundamental para manter a motivação): “Estou muito bem impressionada com o teu progresso até agora. Estás a fazer um óptimo trabalho de formulação de hipóteses baseadas nos teus dados. . .” (173).
Uma mensagem do aluno, no princípio de Janeiro, revelava os primeiros avanços no sentido de encontrar provas e criar o seu próprio método para
tentar clarificar todas as suas ideias. Deu-se uma mudança subtil e importante
no seu raciocínio. E quando referiu que “[tinha] de saber a quem dar crédito
para cada coisa que [fazia]. . ., de modo a poder referi-la na [sua] bibliografia”
(174), Evelyn Silvia deu-lhe indicações sobre como fazer referências bibliográficas.
Uma semana depois, ela ficou entusiasmada com a capacidade de
interpretação que ele revelava, e com a capacidade de ir além da informação
que recebia. “Depois de observar mais cuidadosamente os dados que tenho,
juntamente com a informação que a professora me mandou na última mensagem, acho que compreendo melhor o que queria dizer sobre como organizar
as minhas conjecturas. . .” (174). As sugestões e directrizes da professora continuaram e o trabalho foi avançando e tomando forma, até que Evelyn Silvia
recebeu a seguinte mensagem: “Obrigada por tudo o que me mandou. Como
a minha professora de Ciências adiou o prazo de entrega do relatório para
meados de Fevereiro, tenho tempo suficiente para o acabar. . . Mando-lhe um
exemplar logo que termine” (174).
Entretanto, Evelyn Silvia contactou o jovem por e-mail para lhe pedir
respostas a determinadas questões que queria abordar neste artigo. Eis alguns
dos comentários que ele fez:
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• “Achei o projecto muito interessante. A maior parte da matemática
que se ensina na escola são problemas do manual. Este projecto
ensinou-me coisas sobre a matemática, mas numa abordagem diferente. Isso ajudou-me a reconhecer melhor os aspectos práticos e
as abordagens do mundo real à matemática.
• Achei que a comunicação por e-mail foi bastante benéfica, quase
sem contratempos. O que eu gostei mais foi da eficácia. Com o
correio normal, a informação geralmente tem de ser enviada em
blocos maiores, dificultando a clarificação e tornando-a morosa.
Com o e-mail, quando eu tinha dúvidas/perguntas, podia pô-las
uma de cada vez e rapidamente receber as respostas, além de a
informação ficar guardada no computador e eu poder consultá-la
em caso de necessidade. Não tenho reclamações a fazer sobre a
resolução de problemas por e-mail, a não ser que às vezes levava
muito tempo a enviar tabelas que tinham de ser postas em filas e
colunas” (175).

Para Evelyn Silvia, este projecto foi uma experiência gratificante devido
ao progresso do aluno e ao facto de ter influído no rumo das suas investigações. Além disso, alcançou uma das suas expectativas: dar a oportunidade de
uma visão mais realista do que é estudar matemática. A responsabilidade de
provar afirmações é uma característica que distingue esta disciplina. Este
jovem surpreendeu-a agradavelmente nesse sentido com os seus progressos e
o ritmo dos mesmos. Surpreendeu-a também o que eu chamaria o realismo
do e-mail: “os intercâmbios por e-mail pareciam contactos pessoais” (175).
Ficava espantada quando sentia ‘a luz a acender-se’ nele, tal como acontece
quando um aluno com quem trabalhamos individualmente entende algo de
que estamos a tratar.
O timing ideal que o e-mail possibilita é dado pela acessibilidade. Os
intercâmbios anteriores ao e-mail tinham aspectos logísticos suficientemente
incómodos e pesados para afastar qualquer matemático hipoteticamente interessado em participar nestes desafios. De facto, “o e-mail proporciona oportunidades maravilhosas para intercâmbios ricos entre alunos e matemáticos a
todos os níveis. . .” (175). As trocas atempadas de mensagens dão maior eficácia ao trabalho e evitam perdas desnecessárias de energia no sentido errado.
O feedback é quase instantâneo, logo, a orientação correcta para o aluno
prosseguir é dada rapidamente. E se assim não puder ser, o aluno pode ser
informado do momento em que a ajuda chegará. O e-mail reduz a sensação
de frustração, tantas vezes desnecessária, e aumenta a probabilidade de maior
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persistência em projectos mais longos. Além disso, como um projecto pode
levar mais tempo do que se pensa inicialmente, uma resposta ou uma palavra
de incentivo no momento certo pode ser a chave do grau de sucesso alcançado (Silvia 170-76).
Comentário pessoal: Este projecto demonstra como é possível estabelecer
contactos entre alunos e professores de Matemática de modo a desenvolver
actividades pedagógicas. Demonstra ainda que é possível ajudar os alunos a
entender as várias facetas da disciplina, a estabelecer ligações e a fazer aplicações com sentido.
Estamos perante mais um caso ‘estimulantemente real e virtual’ do
potencial do e-mail como canal de comunicação que não só facilita o processo de execução, como mantém o interesse e o entusiasmo sempre num
ponto alto, porque o timing do feedback e da colaboração é perfeito. “Matemática por E-mail” e “Hoop Happenings” são dois óptimos exemplos de construtivismo, de colaboração na construção de conhecimento e do potencial da
telementorização.

3.° ciclo e secundário
A Emigração Portuguesa

Disciplina: História (e possivelmente Língua estrangeira)
Nível de ensino: 3.° ciclo e
Secundário (9.° – 12.° anos)
Tipo de actividade: Projecto de
colaboração e pesquisa na Web
Duração: 6 semanas
Número de participantes:
3-6 turmas
VIP(oint): —

Neste projecto, o objectivo principal é que os alunos façam pesquisa
sobre os movimentos de emigração portugueses para a Europa, Estados Unidos ou África nos séculos XIX e XX. Pretende-se, por um lado, que tomem
conhecimento das causas e dos efeitos internos destes movimentos, e dos
contributos dos seus concidadãos no estrangeiro, por outro, que aprofundem
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o ‘seu’ passado através de pesquisa intergeracional e interpares. Se for necessário recorrer a uma língua estrangeira, o projecto pode ser desenvolvido
interdisciplinarmente com a colaboração do professor dessa língua.
Os alunos começam por escolher um país ou zona do Globo para onde
houve emigração portuguesa, e agrupam-se por país ou zona. De seguida,
enviam pedidos de colaboração para turmas parceiras nesses países, ou zonas,
que estejam interessadas numa pesquisa conjunta, embora com perspectivas
diferentes. Aquelas debruçam-se não só sobre os padrões de imigração portuguesa, como sobre a recepção a esses imigrantes, o seu processo de adaptação
ao novo meio, os efeitos positivos ou negativos dessa imigração, os contributos
que deram, etc. (semana 1). Convém dar umas 3 semanas para as respostas.
Cada grupo pensa em dez questões a pesquisar em conjunto com o
grupo parceiro na Web, em bibliotecas, ou através de contactos por e-mail
com pessoas que tenham estado/estejam envolvidas nestes movimentos. Possíveis questões a pôr: Quando começou todo este movimento?, Porquê?, Que
tipo de pessoas saíram do país?, De que idade?, Iam famílias inteiras ou apenas 1-2 elementos?, Quais as regiões mais afectadas e porquê?, Que dificuldades sentiram (sentem ainda) no país de acolhimento?
Da parte do grupo parceiro podem ser questões do tipo: Como foram
recebidos no seu país?, Como se adaptaram?, Que tipo de zonas escolheram e
porquê?, Que tipo de trabalho conseguiram?, Até que ponto é que a sua cultura afectou a cultura local, ou vice-versa (semanas 2 – 5)?, Cada elemento de
cada grupo pode ficar responsável por duas questões, por exemplo.
Recolhidos os elementos, cada grupo escreve um texto (começar com
um rascunho) que vai sendo partilhado, discutido e revisto por todos,
podendo haver pedidos de esclarecimento ou ajuda pontual do professor.
Quando chegam à versão final, enviam-na ao grupo parceiro e aguardam a
recepção do texto deles (semanas 6 – 7).
Alargamento multicultural: Este projecto pode também ser usado para estudar
os movimentos de imigração na zona da sua escola, tratando questões como:
Que povos têm aí chegado ao longo do tempo?, Como foram/têm sido tratados?, Que grupos têm tido influência, ou não?, Em que momento?, Porquê?
(adaptação do projecto U.S. Immigration, Parker Roerden 242-243.) Esta
opção parece-me muito pertinente, especialmente no momento presente, com
as ondas de imigração que se verificam um pouco por todo o país.
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Sugestão pessoal: No final, cada grupo faz uma apresentação oral dos resultados do seu trabalho. Penso que também teria todo o interesse reunir os diversos textos criados pelos alunos em páginas Web criadas para o efeito integradas no site das respectivas escolas.
A Segunda Guerra Mundial nos Manuais de
História (World War II History Textbooks Project)
Jon M. Brokering
Faculty of Policy Studies, Chuo University – Japão

Disciplina: História, Estudos Sociais,
Educação para a Diversidade
Nível de ensino: 3.° ciclo e
Secundário (9.° – 12.° anos)
Tipo de actividade: Colaboração
Duração: 12 semanas
Número de participantes: 1
turma por país
VIP(oint): —

A ideia genérica deste projecto é que os alunos pesquisem e comparem
as perspectivas em que determinados acontecimentos da Segunda Guerra
Mundial são tratados nos manuais de História de diferentes países, colaborando para tal com uma turma parceira de cada um desses países.
Os objectivos são: (1) adquirir conhecimentos sobre acontecimentos da
Segunda Guerra Mundial, (2) explorar estereótipos culturais, (3) aprofundar
questões de História revisionista e (4) usar a Web para explorar temas de política interna.
Em pequenos grupos, os alunos decidem os países com que gostariam de
colaborar e seleccionam os acontecimentos que cada turma vai explorar. Temas
possíveis: (1) a forma como os Alemães/Japoneses/Ingleses/Americanos são tratados no manual de cada país (positiva ou negativamente?, papel de vítima ou
agressor?); (2) os aspectos da Guerra do Pacífico que são realçados ou subestimados, e até que ponto isso é resultado de uma política governamental; (3) a
perspectiva em que a bomba atómica é abordada; (4) a metodologia do ensino
da História em cada turma; (5) o estilo em que os livros de História estão escritos, o modo como são adoptados em cada escola e a intervenção, ou não, do
Governo nesse processo.
Com a turma, decida quais os temas a abordar e elabore um plano do
projecto, que deve incluir os objectivos e os prazos das diferentes etapas.
Depois, envie pedidos de colaboração para diversas listas internacionais (semanas 1 - 4). Dê umas 3 semanas para a recepção das respostas.
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As turmas participantes são divididas em pequenos grupos, ficando
cada um responsável por uma questão, que será pesquisada no manual de
História, em sites nacionais na Web e noutros meios disponíveis: biblioteca,
CD-ROM, jornais da época, etc. (semanas 5 – 9). Os resultados são partilhados com as restantes turmas parceiras (semana 10), seguindo-se a fase em
que cada grupo interpreta e compara as informações recebidas, e depois faz
uma apresentação oral do seu tema à turma. Por último, faz-se um debate
em que, por um lado, se analisam as diferentes perspectivas de cada país
relativamente a um dado tema, bem como as causas das diferentes interpretações; e, por outro, analisa-se o papel da História na nossa sociedade, o
papel da verdade histórica, as formas como se investiga a História, a ocultação de determinados factos ou vertentes de factos, e o porquê, etc. (semanas 11 – 12).
Pode complementar esta actividade com (cópias de) documentos verídicos, diários, memórias, biografias, relatos da imprensa, filmes, CD-ROM,
etc. Por outro lado, analise a credibilidade (relativa) de cada fonte (Parker
Roerden 244-45). Considero que é uma óptima oportunidade para os alunos
começarem a perceber como separar o trigo do joio e serem sensibilizados
para a relevância da credibilidade das fontes.

Secundário
O que eu realmente queria saber era… (What I
really Wanted to Know Was…)
Cindy Kendall
Williamston High School, Williamston, MI – EUA

Disciplina: Espanhol como L2
Nível de ensino: Secundário
(3.° e 4.° anos da L2)
Tipo de actividade: Inquérito
Duração: —
Número de participantes:
40 alunos
VIP(oint): Projecto adaptável
a outras línguas estrangeiras e
disciplinas

Esta actividade foi desenvolvida entre alunos americanos do ensino
secundário no terceiro e quarto anos de Espanhol como língua estrangeira. O
objectivo foi pô-los a interagir numa lista de discussão com falantes nativos de
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espanhol sobre assuntos da vida real, para depois fazerem uma apresentação
à turma. Os 40 alunos foram divididos em grupos de dois a quatro elementos,
apenas com dois computadores com acesso à Internet. Entre os temas escolhidos por eles incluem-se a pressão dos colegas (peer pressure), as saídas com
encontro marcado (dating practices), a SIDA, o modo como a sociedade
encara os que são diferentes, a bebida e o álcool, e as ideias estereotipadas
que outros países têm sobre os Estados Unidos.
O primeiro desafio e a principal frustração que sentiram foram a de
localizar e subscrever listas de discussão, e compreender o seu funcionamento, prática que desconheciam por completo. Mas uma vez ultrapassada
essa fase inicial, acharam o projecto muito estimulante. Os grupos que mais
respostas receberam foram os que se dedicaram ao modo como cada país
inquirido se vê a si próprio e os Estados Unidos, os estereótipos que dele têm,
e a aceitação social das pessoas que são diferentes da maioria. Certas respostas deram origem a grandes discussões nas aulas.
Neste tipo de actividade, é fundamental encontrar listas de discussão
que não estejam já inundadas por este tipo de inquérito, caso contrário, as respostas são escassas. Cindy Kendall considera que as chaves do sucesso deste
tipo de projecto são: um tema interessante, um inquérito breve e a sua colocação numa lista menos comum, de modo a ter mais hipóteses de respostas.
Entre as instruções fornecidas pela professora, destaco as seguintes:
• preparar previamente 4-5 perguntas curtas sobre o tema, em espanhol;
• escrever um parágrafo curto de apresentação explicando o trabalho a realizar;
• indicar com clareza o endereço de e-mail para onde as respostas devem ser
enviadas;
• solicitar as respostas num prazo máximo de duas semanas;
• enviar as perguntas para um mínimo de 5 listas.
No final, cada grupo teve de fazer uma apresentação oral de 10-15
minutos, em espanhol, sobre as ideias principais recolhidas. Deviam recorrer
a meios visuais para ilustrar determinados aspectos e entregar à turma um
breve resumo escrito das respostas (Warschauer, Virtual Connections 97-99).
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Comentário pessoal: Destaco os aspectos que me parecem mais positivos: o
desafio posto inicialmente aos alunos, que os levou a ter de assumir um certo
protagonismo e um determinado grau de responsabilidade pelo processo a
desencadear; a integração das quatro capacidades linguísticas: escrita, leitura,
oralidade e audição; a análise crítica do tema a ser explorado para chegar às
questões a pôr e à forma mais clara de as submeter aos inquiridos; a análise,
interpretação e processamento dos conteúdos recebidos de modo a apresentálos com clareza e lógica aos colegas.
Em termos de uma língua estrangeira, é uma actividade que permite
diversas variantes, desde abordar temas curriculares até temas livres. Por
outro lado, não tem de se limitar à utilização de uma L2. Pode ser usada com
a língua materna em inúmeras disciplinas.
Um Intercâmbio Electrónico no Secundário
(A High School E-Mail Exchange Project)
Roseanne Greenfield
Buddhist Sin Tak College – Hong Kong

Disciplina: Inglês como L2
Nível de ensino: Secundário
Tipo de actividade: Intercâmbio
colaborativo
Duração: —
Número de participantes: —
VIP(oint): Projecto adaptável a
outras línguas estrangeiras e à
área das literaturas

Parece-me interessante referir este intercâmbio colaborativo por e-mail
baseado numa tarefa por duas razões fundamentais: tem por objectivo pôr os
alunos a trabalhar dois géneros literários – o texto descritivo e o texto criativo;
e permite produzir uma antologia de textos de alunos, produto final pouco
comum.
O intercâmbio desenvolveu-se em inglês entre uma turma de Hong
Kong e alunos americanos de Mt. Ayr Community, no estado de Iowa, ambas
a trabalhar em equipas. E envolveu três elementos distintos: aprendizagem
baseada em projecto, aprendizagem cooperativa e process writing, nenhum
dos quais era prática comum em Hong Kong, de modo que Roseanne Greenfield teve de preparar os alunos antes do início do intercâmbio.
Para ‘quebrar o gelo’ inicial, usaram uma estratégia vulgar, com um toque
invulgar. Cada aluno escreveu um texto descritivo sobre a sua comunidade,
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referindo locais históricos e turísticos, a arquitectura local, os restaurantes e as
escolas. Terminados os textos, retiraram-lhes algumas palavras e enviaram-nos
por e-mail, como um cloze exercise7 (texto incompleto), para que os colegas
tentassem completá-los. Entretanto, trocaram algumas encomendas culturais
por correio normal: fotografias dos alunos e suas famílias, ementas de restaurantes locais, moedas, etc., bem como vídeos gravados pelas turmas sobre a
escola e a comunidade local.
Na fase seguinte, debruçaram-se sobre o texto criativo. Em pequenos
grupos, começaram por fazer uma lista de tópicos que enviaram por e-mail
ao grupo parceiro. Seguiram-se as negociações para limitar os tópicos, até
que se decidiram pelo tema genérico ‘entretenimento’. Dentro deste tema,
cada grupo escolheu um subtema do seu interesse. Uma vez escrito o texto,
os alunos passaram à fase de correcção pelos colegas (peer editing) com
base num grelha desenvolvida por ambas as professoras – primeiro a nível da
turma, depois com os parceiros internacionais. Posteriormente, decidiram
como organizar e publicar os trabalhos em forma de antologia, tendo
tomado decisões editoriais conjuntas sobre a apresentação e o conteúdo da
publicação.
Para Roseanne Greenfield, o projecto beneficiou os alunos em diversos
aspectos. Deu-lhes a oportunidade de escrever para pessoas reais e de desenvolver as suas capacidades de escrita e de negociação, organização, correcção, revisão e produção editorial. Por outro lado, fez-lhes ver a utilidade de
aprender inglês como ferramenta de comunicação internacional em vez de
apenas como uma disciplina exigida no exame nacional (Warschauer et al.
97-98).
Numa outra obra, a mesma autora propõe uma variante mais acessível
do cloze exercise, adaptada a qualquer nível da língua materna ou estrangeira. Escolha o tópico: currículo escolar, geografia local, hábitos e tradições,
a escola, desportos escolares, etc. Colectivamente ou em grupos de 2-3 alunos, faça um levantamento de palavras (brainstorming) relacionadas com o
tópico escolhido. Seguidamente, ponha os alunos a escrever um texto descritivo, em grupo, ao qual retiram determinado tipo de palavras, numerando
4

Um cloze exercise consiste num texto ao qual se retiram palavras-chave – verbos, adjectivos, advérbios, preposições –, ou simplesmente palavras a intervalos regulares (de 7 em 7 palavras, por exemplo), que o aluno preenche
com a palavra que considera mais adequada. Os espaços em branco podem ser numerados para facilitar a sua
identificação.
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cada espaço em branco. Envie os textos por e-mail à turma parceira que, por
sua vez, remete os seus. Nos mesmos grupos, os alunos tentam completar os
textos recebidos e depois devolvem-nos aos parceiros. Por fim, cada grupo
corrige os textos e dá feedback aos colegas, esclarecendo discrepâncias, sugerindo opções que consideram melhores, ou mandando a chave das respostas
(Boswood 98-100).
Questionários para Obras Completas (Questions
for Novels, or Novel Questions)
Ellen Butkin
University of Texas at Austin – EUA

Disciplina: Língua materna ou
estrangeira
Nível de ensino: Secundário
Tipo de actividade: Projecto
colaborativo com base em
questionários
Duração: —
Número de participantes: —
VIP(oint): —

Obs.: Este projecto extracurricular é uma adaptação do projecto de Ellen Butkin.
Destina-se a disciplinas que integrem a leitura de uma obra integral, ou leitura
extensiva, e tem por objectivo levar os alunos a serem leitores activos e participativos quando elaboram questionários para colegas. Além disso, permite
poupar tempo de aula para discussões mais específicas.
O professor apresenta duas a três perguntas sobre a matéria de leitura
das duas primeiras semanas, perguntas que devem servir de modelo ao tipo
de questionário que pretende que os alunos criem: perguntas de resposta
específica, pedido de opinião, ou um misto das duas. Depois, divide a turma
em dois grupos (A e B), escolhe um líder para cada grupo e atribui um endereço de e-mail a cada. Em tempo extracurricular e antes do final das duas
semanas, cada grupo envia as suas respostas por e-mail ao professor.
Daí em diante, o grupo A fará duas a três perguntas por escrito para o
grupo B, e vice-versa, referentes à matéria de leitura para essas duas semanas,
que deverão ser remetidas para o respectivo grupo no prazo determinado. A
cópia que enviam ao professor deve incluir as respostas às perguntas. De
seguida, cada grupo trabalha nas respostas e manda-as dentro do prazo determinado, sempre com cópia para o professor, tendo o cuidado de, no campo
Assunto, indicar a equipa a que pertence. Para a aula de debate da matéria
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dessas duas semanas, o professor selecciona as respostas mais interessantes
(sem identificar os grupos), e usa-as como base da discussão oral e para esclarecimentos sobre o conteúdo.
Juntamente com as aulas de debate, esta actividade permite aos alunos
interagir por escrito e oralmente, não deixando de fora a leitura e a audição.
De início, é provável que as perguntas sejam mais fracas e mais ‘de chapa’.
Há que dar tempo ao tempo. Se algum grupo se atrasar com as perguntas, ou
elas forem demasiado fáceis ou repetitivas, o professor pode e deve lançar
perguntas para animar a actividade (Boswood 83-85).
Comentário pessoal: Como variante desta actividade, sugiro que o intercâmbio de perguntas se desenvolva com turmas de outras escolas do país. No
caso da leitura extensiva na língua estrangeira, porque não fazer o intercâmbio com turmas de outros países? Poderá ser mais estimulante!
Termino este capítulo, mais concretamente o subcapítulo “Ensino
secundário”, com três projectos que muito me honram. São contributos
espontâneos de colegas que acabava de ouvir e conhecer no Congresso da
TESOL, em Março de 2001. Dada a qualidade das suas apresentações, e o
interesse e relevância das mesmas para o trabalho sabático que eu desenvolvia na época, dirigi-me a eles com um pedido muito sincero e frontal, a que
acederam de imediato com enorme simpatia e prazer.
São três projectos que foram desenvolvidos a nível universitário daí
que, no meu projecto sabático original, tenham sido integrados no capítulo
“Projectos Electrónicos” e no subcapítulo “Ensino universitário”.
Razões de ordem editorial, que compreendi, levaram-me a incluir neste
trabalho apenas os projectos que dizem respeito aos ensinos básico e secundário. No entanto, imediatamente salvaguardei um ‘regime de excepção’,
digamos assim, para estes três projectos, que eu considerava adaptáveis ao
secundário, desde que a ‘alteração de nível de ensino’ fosse autorizada pelos
respectivos autores. A sequência que escolhi respeita a cronologia dessas
mesmas autorizações.
VIP(oint): Os restantes projectos do ensino superior, que fazem parte do meu
trabalho sabático, estão publicados na minha página Web em http://www.
malhatlantica.pt/teresadeca/email/projectos-univ.htm.
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O Expresso Electrónico EU-Sibéria: Projecto colaborativo (The US-Siberian Electronic Express
Collaborative Project)
Christine Meloni
George Washington University (GWU), Washington,
D. C. – EUA
meloni@gwu.edu
Larissa Zolotareva
Yakutsk State University (YSU), Sibéria – Rússia

Disciplina: Inglês como língua
estrangeira (EFL) e segunda
língua (ESL)
Nível de ensino: Secundário-Universitário
Tipo de actividade: Projecto
colaborativo
Duração: 5 semanas
Número de participantes: 10 da
GWU e 26 da YSU
VIP(oint): Projecto adaptável a
qualquer língua comum aos
grupos participantes

A descrição que se segue8 foi escrita expressamente para este trabalho na
sequência de um pedido pessoal que fiz a Christine Meloni depois de ter
ouvido a sua comunicação no Congresso TESOL, em Março 2001, em St. Louis,
Missouri, EUA.
“The US-Siberian Electronic Express (http://www.gwu.edu/~washweb/ussee
home.htm) foi um projecto colaborativo criado por Christine Meloni da
George Washington University (GWU), em Washington, D. C., e Larissa Zolotareva da Yakutsk State University (YSU), na Sibéria. Embora o projecto tivesse
uma página na Web, ele foi basicamente desenvolvido por e-mail e podia ter
sido realizado sem qualquer recurso à Web. Os objectivos foram os seguintes:
(1) melhorar a capacidade dos alunos para escrever eficaz e apropriadamente
num meio electrónico, fazendo trocas frequentes por e-mail com outros alunos; (2) aumentar a consciencialização dos alunos sobre outras culturas, especificamente as culturas americana e siberiana, comunicando com outros colegas, fazendo testes culturais e consultando sites culturais e informativos na
Web; e (3) aumentar a sensibilidade cultural dos alunos através de uma cooperação estreita com colegas de culturas muito diferentes.
Neste projecto, participaram dez alunos internacionais da GWU representando seis países (Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Tailândia, Tunísia e México)
e 26 da YSU, todos russos, embora 14 fossem nativos da Sibéria. Os alunos
foram divididos em quatro grupos electrónicos, dois com oito alunos (dois da
GWU, seis da YSU) e dois com dez alunos (três da GWU, sete da YSU).
8

Enviada por e-mail a 28 Maio 2001.
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O projecto durou cinco semanas, havendo uma tarefa específica em
cada semana. A primeira foi dedicada a familiarizar os alunos com os requisitos do projecto e a conhecerem-se uns aos outros. A tarefa inicial foi escrever
uma apresentação individual e enviá-la por e-mail para o grupo. Durante a
segunda semana, os alunos tinham de partilhar informações sobre as suas culturas e responder a perguntas. Enquanto os alunos da YSU se concentraram
na cultura da Sibéria, os alunos da GWU centraram-se na cultura dos EUA e
na dos seus países de origem.
A tarefa da terceira semana provou ser a mais estimulante. Como todos
os alunos tinham de apresentar um trabalho escrito (essay), que era o produto
final do projecto, cada grupo teve de negociar o tópico. Uma das dificuldades
em negociações por e-mail como esta é o período de tempo que medeia entre
a escrita/envio da mensagem e a recepção da resposta. E quando a diferença
horária é grande, como neste caso (catorze horas), o grau de dificuldade
aumenta. Depois de várias discussões, cada grupo decidiu-se por um tópico:
“Desportos tradicionais” (Grupo A), “Estudar no estrangeiro” (Grupo B),
“Experiências pessoais no estudo de línguas estrangeiras” (Grupo C), e “Amizades internacionais” (Grupo D).
Os alunos escreveram os rascunhos durante a quarta semana e depois
trocaram-nos entre si, dentro do grupo, para receber feedback dos colegas.
Durante a quinta semana, fizeram a revisão dos trabalhos. Depois, as professoras publicaram-nos na Web. Podiam também ter feito uma publicação em
papel.
Um dos problemas principais que pode surgir num projecto por e-mail
é a falta de interacção entre os alunos. Para lhes dar motivação extrínseca, as
professoras avaliavam todas as mensagens com base na clareza do conteúdo,
utilidade e qualidade da interacção desencadeada. De início, as mensagens
eram geralmente curtas e bastante formais. Após a segunda semana, tornaram-se mais calorosas e pessoais. Os alunos não só se mostravam genuinamente interessados em ler o que os colegas tinham para dizer, como gostavam de partilhar informações culturais sobre os seus países, e, no caso dos
alunos da GWU, também sobre os Estados Unidos. Portanto, o trabalho tornou-se uma actividade comunicativa autêntica.
The US-Siberian Electronic Express foi uma sequência do US-SiberLink
Collaborative Project desenvolvido no semestre anterior. Para uma descrição
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deste projecto, veja o artigo no TESL-EJ Journal on-line, em http://www-writing.
berkeley.edu/TESL-EJ/ej15/a2abs.html.”
Comentário pessoal: A tónica deste projecto colaborativo está nitidamente na
vertente cultural, concretamente, na sensibilização e tomada de consciência
de outras culturas e da própria. É curioso ver que interagem sete nacionalidades diferentes oriundas de quatro continentes. Ora, neste nosso planeta tão
culturalmente diverso – e a diversidade está bem patente nos quatro grupos
internacionais presentes neste trabalho –, onde raças e culturas se misturam
cada vez mais devido à mobilidade que caracteriza a sociedade contemporânea, é extremamente pertinente desenvolver projectos como este para gradualmente nos darmos a conhecer uns aos outros, fazermos amizades, aprendermos a conviver, negociarmos um simples tema que seja e sermos
solidários e tolerantes. Nada mais prático, rápido, amigável e eficaz que o
e-mail para promover este tipo de sensibilização. Nada melhor que a utilização de uma língua internacional como o inglês para juntar participantes de
origens tão diferentes.
Obs.: Num recente pedido de esclarecimentos que fiz a Christine Meloni, ela
informou-me que todos os participantes “eram alunos de Inglês como língua
estrangeira e segunda língua (EFL/ESL), e o projecto foi realizado exclusivamente
em inglês. . .; [o] objectivo principal foi a aprendizagem da língua com um enfoque na melhoria das capacidades de escrita e leitura. A sensibilização cultural e
os conhecimentos técnicos foram também objectivos-chave” (13 Jul. 2001).
Uma Experiência de Aprendizagem Intercultural:
Seul-Califórnia (A Cross-Cultural Learning
Experiment: Seoul-California)
Young Mi Kim
Duksung Women’s University – Coreia do Sul
kimyoung@center.duksung.ac.kr
Terrence M. Doyle
City College of San Francisco – EUA
tdoyle4854@aol.com

Disciplina: Inglês como Segunda
Língua
Nível de ensino: Secundário-Universitário
Tipo de actividade: Intercâmbio
electrónico
Duração: 6 semanas
Número de participantes:
8 alunos
VIP(oint): Projecto adaptável a
qualquer língua estrangeira e a
áreas (inter)culturais
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A descrição que se segue9 foi escrita expressamente para este trabalho
na sequência de um pedido pessoal que fiz a Terry Doyle depois de ter ouvido
a sua comunicação no Congresso TESOL, em Março 2001, em St. Louis,
Missouri, EUA.
“No nosso mundo pós-moderno do século XXI, as pessoas frequentemente constituem grupos que transcendem as fronteiras nacionais. O rápido
aumento da utilização da Internet é indubitavelmente uma das causas principais deste fenómeno. Os professores de Inglês como segunda língua (ESL) e de
línguas estrangeiras estão cada vez mais a satisfazer o interesse dos seus alunos em fazer amizades pelo Mundo e em formar alianças transnacionais em
grupo no ensino de línguas e no ensino (multi)cultural. O intercâmbio por
e-mail é uma forma eficaz de o fazer.
No Outono de 2000, organizámos um projecto por e-mail entre alunos
em Seul, na Coreia do Sul, e outros na Califórnia. O objectivo do nosso projecto foi duplo. Primeiro, queríamos dar aos alunos na Coreia e nos Estados
Unidos uma oportunidade de treino autêntico da língua e de intercâmbio
(multi)cultural. Segundo, usámos as mensagens electrónicas como elementos
de pesquisa para responder às seguintes perguntas:
1. Qual o valor da correspondência por e-mail como meio de intercâmbio
cultural entre alunos em países diferentes e oriundos de diversas culturas?
2. Que outras vantagens há nos intercâmbios por e-mail?
Era a primeira vez que organizávamos um projecto desta natureza, por
isso, foi pequeno, e cometemos alguns erros de organização. O problema
principal foi o arranque tardio. Como começámos mais ou menos a meio
do semestre do Outono, só conseguimos atrair 8 alunos: quatro alunos da
Duksung Women’s University, em Seul, dois alunos (ambos de ascendência
coreana) a estudar Coreano na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e
dois alunos (um chinês e outro japonês) a estudar Inglês como segunda língua
(ESL) no City College of San Francisco. Os alunos da Duksung estavam a fazer
a licenciatura em Inglês. Todos estavam a tirar “Inglês e Cultura” com a minha
co-apresentadora, a Dra. Kim. Os dois alunos da Universidade da Califórnia
9

Enviada por e-mail a 30 Abril 2001.
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estavam a licenciar-se em Business e também a fazer um curso de Coreano.
Os alunos do City College eram imigrantes recentes nos Estados Unidos. O
aluno chinês estava a preparar-se para entrar em aulas creditadas no City
College. A aluna japonesa tinha-se licenciado numa universidade no Japão e,
à época deste projecto, ainda não se tinha decidido saber os seus objectivos
académicos ou profissionais nos Estados Unidos.
O projecto durou aproximadamente 6 semanas. Os alunos receberam
os endereços de e-mail dos seus colegas na Coreia e nos Estados Unidos e,
usando os computadores na universidade ou em casa, começaram por apresentar-se uns aos outros. Depois das apresentações, a Dra. Kim pediu aos alunos da Duksung University que fizessem perguntas aos parceiros nos Estados
Unidos sobre as suas experiências culturais nesse país e nos seus países de
origem (no caso dos dois alunos de ESL, um chinês e a outra japonesa). As
perguntas relacionavam-se com o conteúdo das aulas da Dra. Kim. Havia, por
exemplo, perguntas sobre cultura pop, culturas étnicas e contraculturas ou
culturas alternativas nos Estados Unidos. O curso da Dra. Kim também incluía
uma análise crítica da cultura americana com discussão sobre discriminação
racial e sexual, o indiscutível impacto da cultura americana na cultura
coreana, e a ideia de que não há muita filtragem de outras culturas que penetram na Coreia, na maioria, apenas assimilação. Por isso, pediu ainda aos
seus alunos que perguntassem aos parceiros electrónicos as suas opiniões
acerca destes tópicos.
O projecto foi bem sucedido em vários aspectos. Primeiro, permitiu aos
alunos conhecer outras culturas, de uma forma autêntica e interactiva, pois foi
possível trocar muita informação num curto período de tempo. Além disso,
verificámos que conseguiram comunicar de uma maneira bastante livre e
franca, porque geralmente é mais fácil para os alunos comunicar através do
e-mail do que frente a frente. Segundo, ajudou a eliminar alguns estereótipos
que tinham anteriormente. Os alunos na Coreia do Sul têm agora uma ideia
mais clara do grau de diversidade existente nos Estados Unidos (especialmente no Norte da Califórnia). Além disso, contribuiu para um melhor conhecimento de si próprios, pois os alunos examinavam as suas culturas e identidades à medida que enfrentavam novas perspectivas. Finalmente, o projecto
fomentou entre todos uma forte motivação para compreender os outros e
fazer amizades no estrangeiro.
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A Dra. Kim avaliou o trabalho dos seus alunos através dos relatos que
fizeram sobre a sua participação no projecto. Os alunos nos Estados Unidos
não foram avaliados. Além disso, não houve qualquer tentativa para determinar o efeito do projecto no aumento da proficiência em inglês ou
coreano.
Estamos a planear fazer outro projecto por e-mail no semestre do
Outono de 2001. Pensamos começar cedo – antes do início do semestre –,
portanto, esperamos atrair muitos mais alunos. Também pensamos pôr os alunos a trocar mensagens de e-mail em inglês e coreano e, uma vez mais, contamos analisar o discurso dos alunos, pormenor de que serão avisados logo de
início. Por último, pretendemos obter mais feedback sobre as vantagens deste
tipo de projecto.”
Comentário pessoal: Há dois aspectos muito positivos que me saltaram imediatamente à vista: por um lado, juntar o útil ao agradável, ou seja, facilitar
o treino autêntico da língua aos alunos, mas simultaneamente aproveitar o
seu trabalho para fazer pesquisa. Sente-se a necessidade, por parte dos dois
colaboradores, de começar a tirar conclusões mais ou menos científicas
sobre os efeitos deste novo meio de comunicação na aprendizagem, área
em que muito há para fazer. Por outro lado, o reconhecimento de erros,
sobretudo na planificação, que têm de ser corrigidos num futuro trabalho
colaborativo.
Começaram da forma mais sensata, com um grupo pequeno, embora
transpareça uma certa desilusão pelo facto. Acho que foi um golpe de sorte!
O realce nítido dado aos aspectos culturais e interculturais, com especial
relevo para a influência da cultura americana numa cultura tão antagónica
como a oriental, é fundamental numa sociedade tão diversa como a norte-americana e no Mundo globalizante em que estamos inseridos. Temos aqui
mais um exemplo de um projecto intercultural que contribuiu sobretudo para
uma maior consciencialização de cada um e para um abrir de olhos para a
sua cultura.
Foi certamente uma primeira aventura rica e benéfica para todos, e à
qual ambos os autores vão introduzir melhoramentos baseados nas falhas que
constataram.
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Discussões online através do e-mail (Online
discussions through email in a content-based
ESL classroom)
Lynn Yu Luo e Bill McMichael
Department of Language and Literacy Education,
University of British Columbia, Vancouver –
Canadá
http://www.ritslab.ubc.ca/teslcan/LLED206a/index.htm

Disciplina: Inglês como segunda
Língua
Nível de ensino: Secundário-Universitário
Tipo de actividade: Diálogo
electrónico
Duração: 13 semanas
Número de participantes:
20 alunos
VIP(oint): Projecto adaptável a
qualquer nível e a qualquer língua

A descrição que se segue10 foi escrita expressamente para este trabalho na
sequência de um pedido pessoal que fiz a Lynn Yu Luo depois de ter ouvido a sua
comunicação no Congresso TESOL, em Março 2001, em St. Louis, Missouri, EUA.
“Com o crescimento rápido da comunicação mediada por computador
(CMC) na educação em geral e na aprendizagem de uma segunda língua em
particular, o e-mail, uma das novas tecnologias de comunicação, está a ser
amplamente aplicado em cursos multidisciplinares no ensino superior.
Este projecto de pesquisa utilizou este meio de comunicação assíncrona
ao longo de 13 semanas num curso de Inglês como segunda língua com base
num tema. A disciplina integrada é Introdução à Metodologia de Investigação
em Antropologia Cultural. O estudo envolveu 20 alunos japoneses de Inglês
que estavam a participar num programa de intercâmbio académico numa das
principais universidades canadianas. A sua proficiência em inglês estava acima
do nível intermédio com um resultado de 520+ nos testes TOEFL (Teaching of
English as a Foreign Language). Como as suas capacidades linguísticas ainda
não eram suficientes para frequentarem cursos normais de licenciatura, o
objectivo do curso era integrar a aprendizagem de conteúdos e da língua. Dividiu-se em três partes. Nas primeiras quatro semanas e últimas cinco, foram
dadas aulas normais na sala, e o professor e os alunos tomaram parte em discussões frente a frente sobre diversos assuntos. A meio do semestre (da quinta à
oitava semana), os alunos não se encontraram na sala, como de costume. Saíram do campus universitário para fazer trabalho de pesquisa no terreno. Para
envolver os alunos na análise crítica das suas observações e em determinados
10

Enviada por e-mail a 9 Maio 2001.
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tópicos através de leituras online e offline, introduziu-se o e-mail para reunir
professor e alunos electronicamente, e para estimular o uso reflexivo da língua-alvo, que é necessário em ambientes académicos.
Do ponto de vista pedagógico, os alunos recebiam os tópicos para discussão através de uma página Web, tópicos esses que se centravam na comparação intercultural de temas como a droga, a pena de morte, a identidade
cultural, etc., escolhiam o tema que mais lhes interessasse e enviavam as
mensagens para o professor através de um endereço electrónico comum. O
professor era responsável pela actualização da página Web com as últimas
mensagens recebidas. Para levar os alunos a usar a língua inglesa de uma
forma reflectida, fazia perguntas em torno de um determinado assunto, evitando conversa demasiado banal ou social. Eles tinham de escrever pelo
menos uma mensagem por semana com um mínimo de 100 palavras. O ritmo
de participação variava muito de aluno para aluno. Uns eram muito mais activos que outros e participavam em discussões sobre quase todos os tópicos,
enquanto outros se limitavam aos requisitos mínimos.
Em termos gerais, a discussão electrónica através de intercâmbios por
e-mail resultou bastante bem. Os alunos usaram-na para pôr questões, pedir
informações, convidar à discussão ou fazer mais perguntas. Também enviaram
mensagens para dar respostas ou confirmar coisas, partilhar experiências pessoais e fontes de aprendizagem, exprimir opiniões e formular argumentos. As
entrevistas revelam que os alunos gostaram da comunicação electrónica, porque podiam levar mais tempo a escrever, o que os ajudou a vencer barreiras
psicológicas, linguísticas e socioculturais, as frustrações mais frequentes quando
participam em discussões frente a frente. Ao escrever e ler mensagens online,
ficaram também a conhecer as opiniões dos colegas e puderam melhorar as
suas competências em Inglês. Mais importante, os comentários às suas mensagens levou-os a pensar mais aprofundadamente nos tópicos em discussão e a
desenvolver as ideias à medida que faziam mais pesquisa.
Os intercâmbios electrónicos num curso académico não são uma ferramenta de ensino perfeita para produzir apenas resultados positivos. Como alguns
alunos achavam que ler todas as mensagens era uma sobrecarga, liam apenas as
respostas às suas mensagens. Alguns comentaram que esta comunicação electrónica podia ser mais amigável. Em termos de estilo, foi evidente a imitação das
primeiras mensagens publicadas na Web. E porque houve falta de interacções
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sociais como saudações, os colegas que se seguiam nem se preocupavam em
dizer um simples ‘Olá’. Outros referiram ainda problemas técnicos quando se
ligavam à Web. São estes alguns dos aspectos a considerar quando a mesma ferramenta electrónica voltar a ser utilizada em ambientes educativos semelhantes.”
Comentário pessoal: Aproveito o comentário acabado de fazer – “porque
houve falta de interacções sociais como saudações. . .” –, para incluir umas
considerações feitas por Laura Chao-Chih Liao (professora do Departamento
de Línguas Estrangeiras e Literatura, da Feng Chia University, Taiwan) num
estudo comparativo de mensagens electrónicas trocadas entre alunos taiwaneses e colegas internacionais/ocidentais, de que me enviou um exemplar após
umas trocas de mensagens electrónicas entre nós.
Várias vezes tenho referido que qualquer intercâmbio/projecto entre
turmas deve começar com uma apresentação mútua dos parceiros e que é
importante ter em consideração regras de netiqueta, cuja observação se torna
ainda mais pertinente em intercâmbios com culturas que pouco conhecemos.
De facto, no mundo da Net/Web, em que cada vez mais comunicamos com
pessoas oriundas das mais diversas culturas, justifica-se tentar conhecer e respeitar a maneira de ser, comportamentos e hábitos dos nossos interlocutores,
de modo a evitar más interpretações ou ferir susceptibilidades.
Sempre ouvi dizer, e muitos de nós sabemos isso por experiência própria, que a cultura ocidental difere muito da oriental. O estudo de Laura Liao
incide sobre esta temática e sugere regras de comportamento para os alunos
taiwaneses/chineses, regras estas que incidem sobre aspectos curiosos, dos
quais destaco os seguintes:
• responder a todas as perguntas do parceiro electrónico (e-pal): a tendência
da cultura oriental é para não ligar a perguntas – “muitas pessoas não respondem a perguntas; em vez disso, falam de outra coisa” (231), comenta
Laura Liao, o que é frustrante e desanimador para o interlocutor; no
entanto, gostam muito de fazer perguntas;
• não fazer perguntas pessoais do tipo “Que idade tem?, Quanto ganha por
mês?, Por que não tem filhos?” sem revelar o mesmo tipo de informação sobre
si próprio, pois para os ocidentais isso é ‘invasão da privacidade’;
• falar dos mesmos tópicos que o parceiro: a tendência é para fazer perguntas
pessoais, ou falar de coisas que lhes interesse, mas que nada têm a ver com
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o que o parceiro ocidental escreveu; deste modo, pode gerar-se uma conversa incoerente e absurda, mas que do ponto de vista oriental é realista;
• cumprimentar/saudar adequadamente usando o nome próprio do interlocutor e não apenas “Caro parceiro electrónico” (Dear e-pal);
• falar de um novo assunto para facilitar o diálogo: como os orientais geralmente não respondem a perguntas e falam apenas dos assuntos abordados
pelo parceiro ocidental, o assunto esgota-se; por outro lado, como não
sabem do que falar, Laura Liao optou por dar um tema semanal.
Para Laura Liao, “usar boas maneiras no e-mail significa escrever para
fazer o parceiro internacional sentir-se bem” (232). E sugere que, “[p]ara os
grupos que se envolvem em mensagens electrónicas interculturais, o ‘jogo
justo’ (sic) de dar e receber informação deve ser realçado” (243). Termina o
seu estudo com a seguinte frase: “Na comunicação intercultural, os que
conhecem as diferenças interculturais devem adaptar-se sempre aos que não
as conhecem, e não o contrário” (249).
Antes de terminar este capítulo, gostaria de referir que várias das reacções positivas dos meus alunos a projectos por e-mail – participação voluntária (caso do primeiro intercâmbio), motivação, interesse, excitação, empenhamento, preocupação pela clareza das frases e do conteúdo, disponibilidade
extracurricular sempre que era necessário – são reacções comuns a muitos
alunos, como constatei em inúmeras leituras. É o caso dos alunos romenos de
Roger Livesey e Emanuela Tudoreanu, que “voluntariamente frequentavam
sessões adicionais fora das duas aulas semanais de Inglês “ (Warschauer,
Virtual Connections 116). E dos alunos de Cindy Kendall, que “ficaram muito
entusiasmados por receberem respostas tão rápidas”, ou “estavam excitados
por estar a participar e comunicar no mundo real”, ou “faziam rascunhos,
alteravam, reliam e reescreviam. . . [pois] queriam que a sua mensagem fosse
entendida” (Warschauer, Virtual Connections 109-10).
Nos três intercâmbios que desenvolvi, sempre que nos debatíamos com
falta de tempo e pedia aos alunos que preparassem as mensagens em casa
(poucas vezes aconteceu), o desejo de transmitirem informações sobre si próprios, a sua vida diária, os seus tempos livres, os desportos preferidos, etc., era
tão grande que cheguei a ter alunos fracos a escrever mensagens longas, com
a ajuda de familiares. Embora não desejasse que assim fosse, pois preferia

144 Projectos Electrónicos

menos quantidade, mas da autoria exclusiva do próprio, reconheço que
revela um enorme entusiasmo e interesse em comunicar com outros colegas,
em falar um pouco de si para saber um pouco (ou muito) do outro. Roger
Livesey e Emanuela Tudoreanu referem que “usar o e-mail tem sido uma motivação espantosa para estimular as crianças [do 2.° ciclo] a escrever e a ler na
fase inicial da aprendizagem do Inglês”. E a motivação é bastante maior relativamente à escrita convencional “mesmo quando nem sequer são as crianças
a escrever as mensagens no teclado” (Warschauer, Virtual Connections 116).
Também vivi esta situação!
Mas não é apenas nas atitudes que existem aspectos comuns. Eles existem também nas estratégias e numa certa dose de improvisação, por vezes
necessária para que o projecto avance. Roger Livesey e Emanuela Tudoreanu
tiveram de recorrer a um computador portátil que levavam para a escola, porque “não havia computador instalado na sala de aula, [e] frequentemente não
havia electricidade” (Warschauer, Virtual Connections 116). No meu segundo
intercâmbio, as mensagens eram escritas no computador por um elemento de
cada grupo (em sistema rotativo) em tempo extracurricular. Quase sempre o
meu computador portátil era usado como recurso adicional aos dois de que
dispúnhamos na escola (“Eu fico com o computador da setôra!”, dizia logo
um deles. “Não, tu já ficaste. Hoje sou eu!”). Mas, como não tínhamos conta
de correio electrónico própria e, se usássemos a da escola, arriscávamos perder mensagens, estas eram gravadas numa disquete para eu as fazer seguir de
casa. Apesar deste tipo de limitações, o entusiasmo nunca diminuiu. Pairava
no ar um entusiasmo permanente. Enviar mensagens significava receber mensagens, e quando isso acontecia, era a euforia total!
Termino este capítulo com palavras muito significativas e de grande
alcance da colega Ishbel Galloway:
Apenas uma pequena parcela da aprendizagem se dá na sala de aula, mas
se conseguirmos espalhar as sementes que ganham raiz e crescem fora dela,
então os resultados podem ser extraordinários. . .11.

11

“What is Normal? Examining Cultural Stereotypes via E-Mail”. Virtual Connections, Warschauer, Mark, ed.
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Oiço e esqueço. Vejo e lembro-me. Faço e compreendo.
(Provérbio chinês)

S

e considera os projectos que acabou de ler interessantes, apelativos e úteis
– assim espero! –, pô-los em execução pode nem sempre ser tão fácil ou
linear como possa parecer durante a leitura. Não pelo tipo de trabalho,
que pouco difere do que qualquer um de nós faz com os meios tradicionais,
mas devido aos meios, que são recentes e importa dominar. (Será por isso que
ainda há uma significativa indiferença, relutância e resistência, para já não falar
em descrença, da classe docente relativamente às novas tecnologias?!) Não só
dominar, mas conhecer as práticas pedagógicas que eles permitem implementar
e os modos de as pôr em prática para delas tirar o melhor partido. É que não se
justifica usar meios modernos com metodologias tradicionais. Equivale a uma
simples operação de cosmética. Justifica-se, sim, integrá-los quando eles podem
satisfazer objectivos dificilmente concretizáveis através dos meios tradicionais.
Para que haja mais adeptos convictos deste fascinante mundo novo e a
integração das novas tecnologias na prática lectiva possa avançar a um ritmo
desejável, a formação é uma componente fundamental, que deve desempenhar um papel preponderante e dinâmico. Sem dúvida que há óptimos autodidactas e outros, como eu, que têm de tudo um pouco, sobretudo a sorte de
ter um expert em casa, que é o meu braço direito em inúmeras ocasiões. Mas,
na generalidade dos casos, a opção de receber formação é certamente a única
e a mais sensata para se avançar.
Existem diferentes modalidades, desde a presencial à mista – assistida e
à distância –, culminando na formação exclusivamente online. Naturalmente
que há adeptos incondicionais deste tipo de formação, a quem não faz falta a
presença física e a interacção social cara a cara. E aqueles para quem ela é
impensável! Por isso, antes de se aventurar numa acção meramente virtual,
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talvez seja sensato verificar se tem o perfil adequado. Faça um teste de auto-avaliação1 e veja se está vocacionado, ou não.
A diversidade de opções cada vez maior à nossa disposição permite
satisfazer diferentes gostos e interesses e, nalguns casos, colmatar lacunas
locais e/ou regionais. A escolha passa por uma questão pessoal e pelas disponibilidades locais, que podem nem sempre abranger acções do nosso interesse e/ou necessidade.
Qualquer que seja a modalidade escolhida, a formação deve ter uma
forte componente de trabalho colaborativo e construtivo, para que esteja em
consonância com o tipo de viragem pedagógica que se pretende. Deve ser
uma formação fundamentalmente prática, do tipo ‘mãos à obra’, que, por um
lado, ponha os formandos a desenvolver o género de trabalho a que irão expor
os alunos e, por outro, a recorrer aos meios que estes terão de utilizar. Uma
formação em que os formandos tenham de criar e implementar um projecto,
por pequeno que seja, que possam aplicar na prática lectiva. Um projecto que
integre a planificação de conteúdos e recursos, tecnológicos e outros, sua utilização e gestão racional, contactos a estabelecer, etapas a percorrer, duração
total e parcial (por etapa), etc. Uma formação que permita aprender fazendo.
Enfim, uma formação que forneça as competências necessárias e uma parte do
treino que permita ao professor-formando manusear o equipamento e o software
com confiança e à-vontade, dois requisitos imprescindíveis para embarcar num
novo tipo de aventura que é a implementação de actividades interactivas e/ou
projectos colaborativos com novas tecnologias.
Se bem que não seja significativamente diferente da planificação do trabalho de projecto mais tradicional, a implementação de um projecto com
estes novos meios exige uma grande dose de dedicação em horário curricular
e extracurricular. Primeiro, conforme já referi, porque vamos trabalhar com
meios e sistemas de comunicação recentes, que podemos nem sempre dominar na medida necessária. Passar pelas situações concretas na sala de aula é
essencial para adquirir experiência e domínio. Além disso, não podemos
esquecer que os sistemas e os meios têm falhas e birras como os humanos.
1

Refiro um teste de escolha múltipla que fiz, disponível em http://faculty.ccp.cc.pa.us/faculty/msaks/ccpde/
self_asmt.html. No final, encontra uma grelha de resultados que lhe permite interpretar o seu score. Um segundo
teste, com um link a partir deste, permite-lhe verificar se o nível dos seus conhecimentos informáticos é adequado à
formação virtual. Se este(s) teste(s) não lhe agradar(em), faça uma pesquisa simples na Web e opte por uma alternativa mais adequada.
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Segundo, porque ‘do lado de lá’ estão outros seres humanos – alunos e professores – com quem vamos colaborar, em geral, pessoas que não conhecemos e
talvez nunca cheguemos a conhecer pessoalmente. Exige uma preparação
prévia ao pormenor entre os colegas envolvidos para tentar que tudo corra o
mais possível sobre rodas. Exige maleabilidade e flexibilidade de todas as partes. E exige um grande esforço de coordenação e uma monitorização permanente, sobretudo quando se desempenha o papel de professor-coordenador,
que tem de estar num alerta constante, sempre em cima do acontecimento,
atento às falhas e às faltas de cumprimentos de prazos por parte dos colegasparceiros, enfim, atento aos mínimos pormenores – não só pelos parceiros,
mas sobretudo pelos alunos. Não podemos nem devemos gorar expectativas!
Além disso, só assim é possível dar solução atempada a qualquer falha ou
problema pontual, caso contrário, pode ser o princípio do fim do projecto.
(Há colegas que apontam a falta de empenho dos parceiros como a causa
principal de falhanço.) Terceiro, porque exige um dinamismo e uma actividade constante para não deixar afrouxar o processo.
Como sabemos, na generalidade dos casos, a formação de professores é
dada por colegas, o que é uma vantagem relativamente a formadores fora da
nossa esfera de acção, pois conhecem o meio e falam a linguagem dos formandos. O mesmo se pode aplicar aos alunos, que podem ser orientados por colegas
mais velhos. Por falar em alunos, e independentemente da sua forte intuição
para, e enorme apetência por, estes meios, uma formação básica na área das
novas tecnologias deve, em minha opinião, ser uma etapa gradual, mas relevante, do seu percurso académico. Só assim é que a maioria adquirirá bases sólidas e consolidará conhecimentos. De facto, por vezes possuem o que não passa
de uma falsa sabedoria, ou sabedoria superficial, quando o importante é ter
conhecimentos consistentes e sólidos que os ajudem a tornear situações mais ou
menos divergentes do habitual de uma forma prática, funcional, pontual e eficaz.
Assim, considero que uma formação básica nas novas tecnologias de
informação e comunicação, para professores e alunos, deve abranger:
• navegação na Net/Web;
• motores de busca;
• ferramentas de comunicação em diferido e em tempo real: o e-mail e o
chat, respectivamente;
• criação de páginas na Web.
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É essencial saber andar de página em página, de site em site, para
cima, para baixo, para trás, para a frente, e interpretar os diferentes códigos
que possam surgir. É indispensável saber procurar aquilo que desejamos para
evitar perdermo-nos, e perdermos tempo, naquele mundo incomensurável de
informação. É imperioso saber comunicar de dentro para fora, e vice-versa.
Representa uma extraordinária e imprescindível abertura de horizontes. É fundamental dar visibilidade aos produtos dos alunos e professores, às actividades realizadas internamente, e àquelas que estabelecem a ligação escola-comunidade e a ligação escola-Mundo!
Não me vou alongar sobre projectos de formação à distância com base
no e-mail, porque creio que alguns dos que descrevi podem ser aproveitados
para esse fim2. Além disso, a imaginação humana é fértil e não tem limites!
O primeiro é da autoria de Stanislava Kasikova (à época, professora da
Universidade Técnica da Checoslováquia, em Praga) e serve para formandos
de qualquer área curricular e língua. Neste caso específico, foi usado com
alunos de Engenharia e teve como objectivo (1) ensinar as bases da escrita
académica em inglês a alunos estrangeiros, (2) prepará-los para escrever trabalhos conjuntos, (3) motivá-los para trabalhar autonomamente na Internet,
(4) dar-lhes a conhecer serviços básicos da Internet como o e-mail, as listas de
discussão e o ftp, com vista à sua utilização em contactos e desenvolvimento
profissional, e (5) fomentar uma consciencialização e compreensão globais.
O curso teve a duração de um semestre de dez semanas divididas em
cinco períodos de duas semanas, cada um dedicado a escrever sobre um tema
e a aprender a funcionar com um serviço da Internet. No princípio do curso, os
alunos formaram grupos internacionais com colegas de outros países, localizados através de serviços próprios. Para se apresentarem mutuamente, trocaram
mensagens electrónicas sobre assuntos pessoais, académicos e gerais, de
acordo com uma lista de tópicos e uma calendarização previamente definidas.
Cada tópico era discutido durante duas semanas. Primeiro, cada aluno
escrevia um texto com um mínimo de 200 palavras e enviava-o ao seu parceiro no estrangeiro, que fazia pelo menos duas perguntas que tinham de ser
respondidas. Recomendava-se que escrevessem o texto na primeira semana e
respondessem às perguntas na segunda, de modo a manter a calendarização.
2

Sugiro uma consulta ao projecto descrito por Mike Calvert, que se encontra no capítulo 2, O Papel das Novas
Tecnologias no Processo de Ensino-Aprendizagem do Século XXI, pp. 58-59.
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Durante o resto do curso, familiarizaram-se com outros serviços da Internet:
listas de discussão (geralmente da área académica de cada um, juntando
assim o útil ao agradável), a Web e os MOO (ambientes de chat), sempre com
base em tarefas específicas que lhes eram atribuídas. E entraram online nas
bibliotecas das faculdades uns dos outros para comparar recursos e fazer pesquisa. Tudo estava integrado, desde o treino da língua estrangeira à aquisição
de conhecimentos sobre outras culturas, passando pela área académica e
diferentes serviços da Internet, incluindo a utilização permanente do e-mail
ao longo das dez semanas (Warschauer, Virtual Connections 250-51).
Comentário pessoal: Parece-me uma acção perfeitamente adaptável a diferentes contextos e exequível entre formandos de diferentes zonas que recebam
formação em centros diferentes.
O segundo projecto foi levado a cabo por Razika Sanaoui (à época,
professora numa faculdade de Ontário, no Canadá) para preparar estagiários
dos níveis primário e secundário de Francês como segunda língua (FSL). O
curso baseou-se especificamente em metodologias de ensino, com seminários
de 3 horas por semana e uma aula prática. Foi criada uma rede informática de
apoio à formação dos trinta alunos inscritos durante as 26 semanas do curso,
rede essa que ligava os alunos, a professora, um assistente pedagógico e um
assistente técnico. Os alunos acediam à rede em laboratórios de informática
localizados em dois campus universitários uma vez por semana, no mínimo, e
mantinham a comunicação sempre em francês. Estas ligações faziam parte
integrante das actividades do curso.
Os oito temas das conferências electrónicas assíncronas, negociados
entre os alunos e a professora no início do curso, foram:
• Bienvenue: espaço em que se apresentaram uns aos outros e se adaptaram
ao sistema de conferência electrónica;
• Le Stage: espaço que se centrou nas experiências das aulas práticas que leccionavam uma vez por semana com base em temas como a disciplina, o
ensino da cultura francesa e a motivação dos alunos;
• Tech: pedidos de apoio técnico sempre que tinham problemas;
• Cafe: conversas informais de natureza mais pessoal;
• Notre Français: espaço centrado nas dificuldades linguísticas que sentiam;
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• Info: trocas de informações profissionais, sociais e culturais de relevância
para o grupo;
• Nos Lectures: discussão de leituras obrigatórias do curso;
• Les Ordinateurs: conversas sobre as experiências pessoais com a rede informática e as aplicações destas tecnologias ao ensino do francês.
Para além destas oito conferências públicas e assíncronas, os alunos
tiveram acesso ao e-mail, que lhes permitiu interagir com qualquer pessoa em
qualquer momento. De acordo com feedback destes futuros professores, as
actividades práticas contribuíram para o seu desenvolvimento profissional em
termos de (1) melhoria das capacidades de escrita e maior confiança a nível
oral nas aulas presenciais, (2) aumento dos conhecimentos tecnológicos, das
aplicações da tecnologia ao ensino-aprendizagem do francês e de atitudes
positivas para com o uso do computador no ensino, e (3) aperfeiçoamento
dos conhecimentos teóricos e práticos do ensino do francês: visão alargada
do ensino da cultura francesa, e desenvolvimento de portfólios pessoais de
estratégias de ensino, actividades de aprendizagem, materiais e planos de
aulas para diversos níveis de ensino (Warschauer, Virtual Connections 33-35).
Em “Tele-Mentoring over the Net”, Margaret Riel fala-nos de estratégias
diferentes de formação assíncrona online, nomeadamente, de três tipos de programas de telementores: os mentores profissionais, que respondem a questões que
lhes são postas; os mentores-orientadores que ajudam um único aluno e os mentores que trabalham em parcerias. Entre os mentores profissionais, incluem-se
“professores que entendem que dar aos outros as competências para encontrar as
respostas é por vezes melhor do que dar respostas informativas” (3 de 8). Exemplos deste tipo de estratégia são: Ask an Expert (http://www.askanexpert.com),
que estabelece a ligação com centenas de profissionais do mundo real; Ask a
Geologist (http://walrus.wr.usgs.gov/docs/ask-a-ge.html), onde geólogos respondem às questões que lhes são postas; e, Ask Eric (http://ericir.syr.edu/), uma referência inquestionável em assuntos de educação e Internet.
O mentor-orientador que se associa a uma única pessoa é, de acordo
com Margaret Riel, a estratégia mais difícil de manter, no entanto, “quando se
encontra um bom parceiro, os efeitos podem ser poderosos” (4 de 8). Um
exemplo bem representativo desta estratégia é o projecto “Matemática por
E-mail”, descrito no capítulo anterior.
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As parcerias de telementores consistem na associação de um ou mais
profissionais com um grupo ou turma. É considerada a estratégia mais eficaz,
pois “há espaço para diferentes tipos de contributos por parte de todos os participantes. . ., a distribuição de conhecimentos do grupo torna-se clara, e
todos podem ser alunos e professores” (4 de 8). Margaret Riel dá-nos os
seguintes exemplos desta estratégia de formação:
• Mathematics Learning Forums (http://www.edc.org/CCT/mlf/MLF.html), que
realizam seminários online;
• Teacher Telementoring Project (http://www.potsdam.edu/EDUC/GLC/tm/
tmhome.html), um pequeno grupo de professores que explora questões
relacionadas com a melhoria do ensino da Matemática ao nível dos 1.° e
2.° ciclos;
• Online Internet Institute (http://www.oii.org), que reúne professores e mentores em workshops de Verão para explorar maneiras de usar a Internet na
sala de aula.
Tendo vivenciado duas experiências de formação online neste último
ano, não posso, no momento em que revejo o trabalho para publicação, deixar de me referir a elas por três razões fundamentais: pelo extraordinário enriquecimento pessoal, profissional e humano que me proporciona(ra)m; pela
viragem radical que representaram em termos de estratégia de desenvolvimento profissional simultaneamente alternativa e complementar; e pela opção
de formação que constituem para o (colega-)leitor. Ambas as acções revelam
bem a ligação cada vez mais estreita entre diferentes facetas das novas tecnologias relevantes para o processo de ensino-aprendizagem. Como creio que o
futuro da educação deverá passar por muito daquilo que aqui fica testemunhado, considerei importante dar este passo à frente.
A primeira3, em Outubro de 2001, com a duração de três semanas, foi
dada pelo colega Michael Krauss essencialmente através do e-mail, mas também com recurso ao grupo de discussão e algumas vezes ao chat. O programa
intensivo, extremamente bem delineado – dia a dia, semana a semana –,
incluía: (1) tomar contacto com materiais educativos na Internet; (2) analisar
critérios de avaliação das páginas Web para aprender a ‘separar o trigo do
3

O programa deste curso, "Integrating the Internet into the Classroom", está disponível em http://www.lclark.edu/
~krauss/usia/home.html.
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joio’; (3) estudar diferentes formas de integrar a Internet na sala da aula, criar
actividades interactivas personalizadas e publicá-las na Web; (4) aprender a
fazer pesquisa na Internet: encontrar, aceder a e organizar os materiais; e (5)
comunicar em tempo real com o formador e os colegas.
Aprendi a criar materiais feitos ‘à medida’ para os meus alunos e respectivos currículos. Pela primeira vez, ‘ataquei’ a sério a pesquisa (e os motores de busca) que, quando bem feita e de uma forma simples, poupa muito
tempo. E tive o meu primeiro contacto com grupos de discussão e chat.
O meu objectivo principal era ‘viver’ a experiência de formação virtual
para, em última análise, a poder comparar com a formação presencial que
todos conhecemos. Foi um enorme desafio e uma vivência inesquecível que
me abriu perspectivas totalmente diferentes. O grupo era pequeno e localizado em fusos horários muito diferentes, condicionalismo que foi anulado
pela natureza assíncrona do e-mail, mas que dificultou os contactos em
tempo real entre os formandos. No entanto, eles existiram com o formador, a
peça fundamental de toda esta engrenagem.
Para que as coisas corram bem, e os formandos se sintam apoiados,
orientados, incentivados, seguros do que estão a fazer para que não desanimem ou desistam, o formador/coordenador/moderador tem de ter tudo muito
bem organizado, saber orientar, motivar, dar ânimo e. . . funcionar quase 24
horas por dia. Pelo menos, assim parecia. E havia oito horas de diferença
entre nós dois! Mant(iv)emos um contacto regular, e sei que posso contar com
o Michael em qualquer altura. Não me lembro de sentir este tipo de disponibilidade com um formador presencial (salvo uma excepção), nem o contacto
alguma vez foi tão estreito como no mundo virtual. Parece haver, há, de facto,
mais à-vontade para pôr questões e dúvidas, pois sabemos que o formador
responde quando pode. No entanto, se a resposta tarda, pode ter efeitos negativos no formando.
A segunda acção de formação online, também desenvolvida essencialmente através do e-mail, foi coordenada pelo colega Vance Stevens. Com a
duração de oito semanas muito intensivas entre meados de Janeiro e meados de
Março deste ano, ela teve objectivos muito diferentes. Por um lado, aprender a
formar e manter comunidades online sólidas e dinâmicas, e explorar o seu
papel na aprendizagem de uma língua estrangeira; por outro, “demonstrar e
explorar a utilização das mais recentes tecnologias de comunicação síncronas e
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assíncronas, incluindo o vídeo e a voz”4. À semelhança da primeira, estava
organizada por semanas, com um programa extremamente recheado, que
incluía ainda aspectos tão relevantes como a utilização de ferramentas de
comunicação síncrona (Yahoo Messenger: chat de texto, voz e vídeo), a exploração de diversos ambientes de aprendizagem online, a moderação electrónica
(e-moderation), o modo como as comunidades online se constroem, e aplicações eficazes de comunicação mediada por computador com alunos5.
O nosso trabalho começou com a inscrição no Yahoo Groups imediatamente seguida da inscrição no nosso grupo de trabalho, Webheads in Action
(WIA), e a exploração das inúmeras potencialidades que estes grupos online
têm: repositório de todas as mensagens electrónicas trocadas entre os diversos
membros e possibilidade de responder directamente através do site ou pelo programa pessoal de e-mail; criação de pastas para upload de ficheiros de texto,
imagem e/ou som; criação de outros grupos de discussão e de listagens de sites
de interesse (Favorites ou Bookmarks); implementação de inquéritos online, etc.
Depois foi a vez da inscrição no Tapped In (http://www.tappedin.org),
um ambiente virtual de chat em texto exclusivamente para apoio ao ensino
em geral e aos professores em particular6, definido pelo seu Director, Mark
Schlager, como um MUVE (Multi-User Virtual Environment). E. . . a minha primeira participação ao vivo no chat semanal dos Webheads. Que experiência
alucinante! Por sorte, naquele dia, para além dos habituais colegas-helpdesk,
estavam no grupo vários colegas veteranos que, apesar de muito prestáveis,
pacientes e calorosos, não conseguiram evitar que me sentisse perdida e
desenraizada, uma verdadeira E.T. ali caída de pára-quedas7!
Mas como desistir é próprio dos fracos e o calor humano foi tão forte,
segui em frente e. . . resisti às duas horas! Foi como que o meu ‘rito de passagem’! De facto, foi uma experiência determinante, que me preparou, sobretudo psicologicamente, para as semanas alucinantes que estavam para vir.

4

Citação tirada de "Webheads in Action: Community formation online and its role in language learning"
(http://www.geocities.com/vance_stevens//papers/evonline2002/webheads.htm), onde não só fica a conhecer os
membros desta comunidade, como encontra links para uma série de sites que descrevem o trabalho que temos
desenvolvido desde Janeiro de 2002.

5

Pode ler os meus comentários mais ou menos completos a várias destas diferentes rubricas em http://www.malhatlantica.pt/
teresadeca/webheads/self-assessment.htm.

6

Para mais informações, pode consultar a página http://www.tappedin.sri.com/info/services.html.

7

As minhas impressões desta primeira sessão fazem parte do texto "Webheads in Action and Me: Personal Impressions"
disponível em http://www.malhatlantica.pt/teresadeca/webheads/webheads-and-me.htm.
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As amizades e os conhecimentos que eu teria perdido se tivesse desistido
naquele dia! E nada me obrigava ou vinculava (todos participávamos voluntariamente nesta acção promovida pela associação internacional de professores
de Inglês, TESOL, antes do seu congresso anual), a não ser uma vontade
muito forte de aprender a manusear ferramentas cuja aprendizagem eu vinha
sucessivamente adiando. É que estas coisas não se podem experimentar e treinar individualmente! As condições, a priori ideais, estavam reunidas. Que
melhor maneira de as aproveitar do que num grupo alargado e tão culturalmente diverso de professores de Inglês de todo o Mundo, com todo o tipo e
graus de conhecimentos?
A ligação estreita (close bond, como gosto de a definir) que imediatamente se desenvolveu entre os membros ‘visivelmente’ mais activos (pois
houve muito trabalho de bastidores por parte de colegas apenas aparentemente passivos) resultou num espírito de partilha e numa entreajuda espantosos. Daí que a aprendizagem se tenha dado de uma forma divertida e descontraída, conforme comentei para o grupo: “Exploring with fun! Communicating
with fun! Learning with fun!’ What better way is there?” (8 Mar. 2002).
Os objectivos foram plenamente atingidos tanto no que se refere à formação de uma comunidade online, como no que respeita às ferramentas de
comunicação assíncronas e síncronas. Tanto assim é que, três semanas após o
início dos trabalhos, estávamos a realizar o nosso primeiro chat com recurso a
texto, voz e vídeo/imagem, usando duas plataformas diferentes em simultâneo
– Tapped In (para a comunicação em texto) e Yahoo Messenger (essencialmente para a comunicação por voz e vídeo)8. Apesar de umas dificuldades
técnicas por parte de alguns colegas (nem sempre tudo corre sobre rodas para
todos!), excedeu as nossas expectativas. Foi a euforia total! Seguiram-se participações online ao vivo, inicialmente a título experimental, em encontros e
simpósios. O ponto alto deu-se em Março durante o Congresso da TESOL, em
Salt Lake City, quando o nosso coordenador e outros colegas Webheads presentes fizeram uma apresentação ao vivo coadjuvados por colegas Webheads
sentados atrás dos seus computadores em diferentes pontos do Globo!
Uma vez mais, o coordenador foi (e é) a peça-chave, com o seu dinamismo, energia, elevado grau de conhecimentos, grande capacidade de
8

Esta sessão está documentada por mim em http://www.malhatlantica.pt/teresadeca/webheads/live/my-first-webcamsession-feb02.htm.
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liderança, motivação e mobilização, disponibilidade ‘24 horas por dia’,
simpatia, sensibilidade e calor humano, energicamente coadjuvado por um
conjunto de membros muito interessados, empenhados e activos, que fizeram
(e fazem) dos Webheads in Action uma comunidade online solidamente
implantada, enriquecedora e inesquecível.
Com base nestas duas experiências, considero que, entre as condições para
a construção, bom funcionamento e êxito de comunidades deste tipo, incluem-se:
• uma boa liderança: um formador, coordenador ou/e moderador activo,
conhecedor e sempre pronto a ajudar;
• uma forte motivação e um grande desejo de aprender, explorar e experimentar colaborativamente;
• objectivos e interesses comuns;
• interesse pelo que passa à nossa volta;
• empenhamento;
• espírito de partilha;
• um ambiente afectivo e de apoio mútuo.
Em qualquer destes casos, o trabalho foi intenso, mais do que alguma vez
foi numa acção de formação presencial (falo por mim, evidentemente), mas
muito gratificante e compensador. No caso dos Webheads, o programa acabou
por exceder largamente o que estava previsto devido às necessidades (e curiosidades) individuais que iam surgindo. Os contactos diários por e-mail, o elo de
ligação e a aprendizagem foram de tal ordem que, felizmente, a comunidade
não se desfez após as oito semanas. Continua bem viva e. . . continuará,
enquanto todos desejarmos, embora a um ritmo muito mais acessível a todos.
A experiência ensina-nos que é imprescindível dominar minimamente
qualquer novo meio ou estratégia que queiramos experimentar ou adoptar nas
aulas. As novas tecnologias não são excepção a esta regra. Mas não nos iludamos! Tal como acontece noutras esferas de acção, também aqui é impossível
controlar totalmente a situação e prever todos os imponderáveis. Convém estar
preparado para as ‘partidas’ que a tecnologia por vezes prega e para as ‘birras’
que tem, improvisando, recorrendo a planos alternativos tradicionais, sempre
bom de ‘ter à mão’, ou aceitando a ajuda de quem sabe (mais), que até podem
ser alunos! Não me parece que signifique perda de autonomia ou de autoridade,
nem falta de competência, muito menos que seja uma humilhação, como muitos
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colegas possam pensar! Os alunos sentem-se úteis, pois têm um contributo a dar.
E, nem que seja momentaneamente, assumem um novo papel, o de professor.
Deste compromisso natural nasce frequentemente uma maior aproximação entre
aluno e professor, factor extremamente saudável para a acção pedagógica.
Mas para que a formação leve à acção, à aplicação prática na sala de
aula, é necessário ter apoio técnico nas escolas. Saber que dispomos de um
suporte humano a que podemos recorrer quando existem problemas de natureza diversa – desde o equipamento que parece ‘estar com uma birra’, ao
software que não está a responder como respondia no curso, passando pelo
facto de não conseguirmos produzir, ou reproduzir, aquilo que parecia tão
intuitivo e fácil durante a acção de formação – pode fazer a diferença entre
persistir ou desistir, continuar ou abandonar!
E… ‘apoio moral’. Uma palavra de estímulo por parte de colegas que já
passaram pelo mesmo, ou ‘a pessoa certa, no local certo, no momento certo’
para dar um empurrão, é fundamental. Ter alguém que domine o aspecto técnico e saiba também dar uma palavra de ânimo e de incentivo pode fazer
toda a diferença! E não é preciso que seja presencial. Pode ser ‘à distância’.
Importante é ter alguém a quem possamos recorrer, porque não por e-mail?
Num campo diametralmente oposto, a adesão significativa a estes
novos recursos e a sua integração na prática lectiva como um meio adicional
têm de passar antes de mais por uma grande ‘abertura de espírito’, que
implica uma ‘mudança de atitude e de postura’ por parte dos professores. Essa
abertura começa a ser revelada quando se manifesta a vontade de participar
em acções de formação nestas áreas, mas tem de ser estimulada ao longo da
formação. Reconheço que a mudança nem sempre é fácil. Requer que reconheçamos a existência de um status quo novo e diferente. Requer que assumamos que há alunos que sabem mais do que nós. E requer que saibamos
tirar partido desses conhecimentos sem a sensação de humilhação, frustração
ou inferioridade. Tudo passa a estar ao acesso de todos! Deixa de fazer sentido ‘guardar coisas na manga’! Há, sim, que partilhá-las em prol do desenvolvimento individual e colectivo. A partilha, o conceito-chave que preside à
Internet, é o espírito dominante! É toda uma nova filosofia a que temos de nos
habituar (adaptado de Almeida d’Eça, Maio 1999).
Não gostaria de terminar este capítulo sem referir três componentes
que, em minha opinião, devem fazer parte da acção pedagógica e formativa
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dos professores, muito particularmente no mundo virtual, em prol de um processo de ensino-aprendizagem de qualidade:
• a cultura da excelência – tendo em consideração o manancial de informação que estes novos meios disponibilizam e o seu grau de qualidade –
muito bom, bom, mau e péssimo –, é cada vez mais relevante saber separar
o trigo do joio! Logo, é indispensável uma preparação cuidadosa e constante dos alunos para a análise, interpretação e processamento da informação acedida, e para a sua correcta interiorização e utilização, em nome de
uma aprendizagem de qualidade rumo à excelência;
• a cultura da credibilidade – com o aparecimento da Internet, a estrutura
não linear de acesso à informação sofreu uma explosão sem limites, pois
um único documento pode, através de n ligações, levar-nos a n outros
documentos, e assim por diante. Daí que seja aconselhável começar por
orientar e facilitar as pesquisas dos alunos, (de)limitando o acesso às fontes10, que devem ser sempre de origem fidedigna e fiável;
• a cultura da honestidade – à semelhança do que fazemos (e sempre fizemos)
para os textos em suporte de papel, é fundamental reforçar constantemente a
importância da referência das fontes, electrónicas ou outras. É forçoso que os
alunos interiorizem a ideia de que têm de ler, analisar, digerir e processar a
informação, só depois escrever um texto próprio, que pode incluir citações,
adequadamente referenciadas, que explicitem, concretizem, confirmem ou
reforcem conteúdos. Cabe ao professor e ao formador fomentar este espírito.
Se os professores e alunos tiverem uma formação adequada, a comunicação interactiva poderá ter um impacto tremendo no desempenho profissional e
na qualidade da educação. Munidos de à-vontade e confiança no manuseamento destes novos meios, terão ao seu alcance uma quantidade gigantesca de
informação, muito superior àquela que conseguirão absorver ao longo da vida.
Sobretudo, um acesso sem precedentes a colegas de todo o Mundo para troca
de conhecimentos, experiências e vivências. Logo, o ‘isolamento crónico’ de
uns e outros – professores e alunos – tenderá necessariamente a desaparecer.
10

Aspecto reforçado por Leslie Opp-Beckman, no artigo “Classroom Practice: Authentic Audience on the Internet”,
quando refere: “. . . no universo incontrolado da Internet. . ., é preferível dar cinco ou seis sites seleccionados pelo
professor do que deixar o aluno à solta na Internet e nos seus motores de busca, que produzem resultados de pesquisas de milhares de sites” (Egbert 80).
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Como educadores e cidadãos, podemos não conseguir alterar o rumo da
História através dos nossos esforços, mas como arquitectos e engenheiros
prudentes podemos examinar cuidadosamente o terreno, e localizar o leito
da rocha que pode servir de alicerce a práticas pedagógicas e estruturas
sociais saudáveis (Myron C. Tuman, 1992)1.

O

momento de viragem que atravessamos no mundo da educação é
propício a um estudo cuidadoso e a uma reflexão profunda para
encontrar práticas pedagógicas bem consolidadas que possam produzir estruturas sociais saudáveis. Uma das componentes principais desta
viragem é, em minha opinião, a ligação ensino-novas tecnologias, que já está
a mudar o sector educativo a nível mundial e a transformá-lo num mundo
motivante, e em permanente e profunda mutação.
Neste momento, creio que não devem restar dúvidas de que sou uma
entusiasta e defensora convicta da integração das novas tecnologias no
ensino. E por várias razões, sobretudo, pelo enorme potencial e valor acrescentado que os novos meios de informação e comunicação representam para
o processo educativo, nomeadamente, o alargar de horizontes humanos, cognitivos e socioculturais. Mas também pela apetência, entusiasmo, motivação e
apaziguamento (especialmente em jovens com dificuldades de aprendizagem
ou mais problemáticos do ponto de vista disciplinar) que estes meios despertam nos alunos. E pela melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem que resulta dos contactos pessoais alargados, das trocas de impressões,
das experiências e do know-how a que alunos e professores ficam expostos.
Como diz o Prof. Doutor António Dias de Figueiredo, “[é] na interacção entre
pessoas, nos encontros de culturas, nos debates, nas partilhas de saberes, nos
auxílios cruzados, que se encontram, afinal, maiores oportunidades de aprendizagem” (Almeida d’Eça, NetAprendizagem 14).
Conciliar o ensino tradicional com os novos rumos da vida contemporânea, integrar as novas tecnologias na prática lectiva de modo a aproximar a
escola do mundo real, não pode deixar de ser uma prioridade da classe
docente. A Internet e alguns dos seus recursos – e-mail, World Wide Web, listas
de discussão, grupos de notícias, chats e videoconferência – não são apenas
uma fonte inesgotável de informação, e um meio privilegiado e incomparável
1

In Warschauer, Mark, Electronic Literacies 1.
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de comunicação. São também ferramentas e meios fascinantes de aprendizagem que, apesar de tudo, não substituem nem o professor, nem o contacto
presencial e social. Pelo contrário, complementam-no e ampliam-no de formas anteriormente inimagináveis.
As novas tecnologias abrem possibilidades impensáveis até há poucos
anos atrás: um mundo ilimitado de relações humanas, de conhecimentos práticos, vivências, testemunhos pessoais e perspectivas que podem e devem ser
partilhadas; um melhor conhecimento uns dos outros e das respectivas culturas que, desejavelmente, leve a uma aproximação entre as pessoas. Se bem
que o estado em que se encontra o nosso planeta, com permanentes convulsões políticas, económicas e socioculturais, não permita facilmente antever
um Mundo melhor, mantenho uma perspectiva optimista no que se refere ao
potencial desta megarrede para produzir “mudanças nas relações humanas
mais intimamente relacionadas com a aprendizagem – o relacionamento
entre gerações ao nível da família, o relacionamento entre professores e alunos e o relacionamento entre pares com interesses comuns” (Papert 18). E
ainda, mudanças na maneira de pensarmos e nos relacionarmos, que tenham
efeitos positivos no relacionamento global entre os homens.
A ‘revolução’ pacífica que a Internet tem gerado a todos os níveis é
muito recente, relativamente abrangente, e mais rápida nuns sectores que
noutros. A educação é um dos sectores em que ela se tem dado mais lentamente, no entanto, é uma componente fulcral de qualquer sociedade e a
grande responsável pelo futuro de qualquer nação. É imprescindível adaptá-la
à realidade do século XXI, e adoptar um novo modelo colaborativo e construtivo de aprendizagem que permita ao aluno “ve[r] uma ligação lógica entre. . .
a aprendizagem da sala de aula e o mundo exterior bastante mais complexo”
(Hird 38)2. Modelo em que o aluno se torna co-responsável pela construção
do seu conhecimento – de sujeito passivo e receptor de informação passa a
sujeito activo e produtor de conhecimento. Modelo em que domina a interactividade entre pares e que fomenta o conceito de aprender fazendo. Interactividade que possivelmente será o grande trunfo destas ferramentas, porque
implica pôr os alunos a comunicar, aproximá-los do mundo exterior, dar
realismo e ‘sentido’ à aprendizagem, aprender de uma forma autêntica,
2

Citação de Sizer, T. R. Horace’s compromise: The dilemma of the American high school. Boston, MA: Houghton
Mifflin, 1984.
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objectiva, concreta e pragmática, e adquirir competências úteis para a vida
futura. Para atingir estes objectivos, todos temos de deitar mãos à obra e dar o
nosso contributo, promovendo uma integração gradual e crescente destes
meios na prática lectiva.
Naturalmente que as novas tecnologias de informação e comunicação
estão a criar uma nova cultura da sala de aula, um novo estilo de aluno e um
novo estilo de professor. Este modelo de aprendizagem aberta, colaborativa,
construtivista e sem fronteiras definidas exige uma nova maneira de estar e
funcionar dentro das tradicionais quatro paredes da sala de aula. E, por arrastamento, vai desenvolvendo esse novo aluno que “passa de observador passivo para actor principal” (Hird 16) do processo de aprendizagem, que deve
ser um colaborador activo, um negociador de conteúdos e estratégias, um
construtor do seu próprio conhecimento, um investigador crítico de conteúdos e um produtor e editor do conhecimento que produz.
Simultânea e gradualmente, vai surgindo um novo estilo de professor
que, se, por um lado, continua necessariamente a ser um detentor e transmissor de conhecimento, por outro, assume novos papéis determinantes: facilitador e impulsionador activo do processo de aprendizagem; orientador do processo de pesquisa, selecção, análise, interpretação, processamento e
utilização da informação, para que ela se interiorize e torne conhecimento;
fomentador do espírito crítico; coaprendente ao lado de e em pé de igualdade
com os alunos; e um editor dos seus próprios trabalhos.
É um fascinante mundo novo este que precisamos de desenvolver. Mas
exige uma nova dinâmica que tem de ser interiorizada e assumida por todos,
pois todos temos o dever de colaborar para que a viragem seja suave e equilibrada, o mais adequada possível, e se faça da forma mais benéfica para os
alunos. Espero que o trabalho, que agora termino, deixe matéria para reflexão
(food for thought) e forneça pistas para todos aqueles que pretendem contribuir para a viragem que urge. Colega-leitor(a), agarre o momento!

Também eu atingi o meu ponto de viragem. Cumpridos os objectivos
que me propus, é altura de pôr ponto final. É o fim de uma etapa e o início de
outra, pois um trabalho desta natureza nunca está acabado – a imaginação
humana é fértil, e novas ideias, experiências e sugestões surgem todos os dias!
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Felizmente, até neste sentido os novos meios tecnológicos desempenham um papel preponderante, pois atenuam de uma forma muito significativa o vazio e a frustração que possamos sentir pelo trabalho inacabado ou
incompleto: ter deixado aspectos relevantes de fora, não ter dito tudo o que
pretendíamos, ou não o termos dito da forma mais apropriada. Ter uma
página na Web permite hoje actualizar pontual e permanentemente um trabalho em suporte de papel. Estar acessível por e-mail facilita a troca de impressões, as sugestões e críticas construtivas, o esclarecimento de aspectos menos
claros, enfim, um intercâmbio real, autêntico, saudável e (desejavelmente)
frutífero entre autora e leitor – de colega para colega!
Tentarei cumprir a minha parte nesta tarefa, actualizando regularmente a
página dedicada em exclusivo ao e-mail (http://www.malhatlantica.pt/teresadeca/
email/email-page.htm). É um repositório de elementos recolhidos ao longo do
tempo, que serve também de suporte e complemento desta obra.
Mas. . . a partilha de informação e a entreajuda são indispensáveis. Por
isso, caro(a) colega-leitor(a), conto com o seu contributo para a construção
permanente e ‘em cima do acontecimento’ deste produto ao serviço de todos
nós. A sua colaboração é imprescindível e inestimável!
Julho de 2001
Revisto em Jun.-Jul. 2002
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Apêndice A: OUTRAS ACTIVIDADES

• Criar uma newsletter, um jornal online ou uma revista interescolas com textos, notícias,
reportagens, actividades e eventos culturais de interesse, comunicando, trocando, organizando ideias e preparando a versão final por e-mail; por fim, publicá-la no site de uma
das escolas;
• realizar exercícios de escrita mais desenvolvida que podem ser analisados, criticados,
corrigidos (ou ter sugestões de correcções) por parte de especialistas na matéria (escritores, por exemplo) ou de colegas mais velhos, uma variante extremamente pedagógica;
• fazer inquéritos interturmas sobre programas de televisão, filmes ou livros preferidos, e
depois discutir os pontos fortes e fracos, o enredo, as personagens, o desempenho dos
actores, etc.;
• coligir diferentes tipos de dados e estabelecer comparações:
– medir a acidez da água em vários locais do país e comparar os resultados;
– fazer uma lista de produtos alimentares essenciais a nível mundial e comparar os preços nos diferentes pontos do Globo: resultou no projecto “Be a Consumer Hero! – Not
a Consumer Zero!” (http://www3.sympatico.ca/dalia/buy0);
– pôr os alunos a votar electronicamente antes de uma eleição nacional, e depois comparar os resultados com os resultados nacionais, por cidades, concelhos, distritos ou
regiões;
– pôr diversas escolas a realizar provas semelhantes às provas olímpicas e a trocar os
resultados entre si para se apurar os vencedores e comparar os resultados por escolas
ou zonas;
• trocar desenhos ou imagens alusivas a determinados tópicos predefinidos – férias, a paz
no Mundo, a ajuda aos pobres, Dia da Terra, Dia Mundial da Criança, etc. – e usá-los
como base para uma discussão na aula ou trocas de mensagens entre correspondentes
(adaptado de Heide e Stilborne 206);
• criar uma lista de discussão (que assume a função de um café virtual) onde os alunos
discutem livros que lêem, filmes que vêem, concertos a que assistem (adaptado de Cummins e Sayers 214);
• criar uma lista de discussão de turma, apresentar um tema para debate e pedir que cada
aluno escreva um texto de n linhas a enviar para a lista até uma data fixa. Depois, dividir a turma em grupos de 2-3 alunos, que ficam encarregados de procurar frases com
erros num determinado aspecto gramatical (preposições, ausência de artigos, etc.).
Regularmente, cada grupo faz uma sessão de correcção com a turma (Warschauer,
Virtual Connections 54).
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Segue-se uma lista de sites onde pode encontrar diversos assuntos relacionados
com o e-mail.
Sites pessoais que acompanham esta obra
http://www.malhatlantica.pt/teresadeca/email/funcoes-basicas.htm (explicação passo
a passo do funcionamento de uma aplicação de e-mail, listas de discussão e
newsgroups, e conselhos práticos)
http://www.malhatlantica.pt/teresadeca/email/projectos-univ.htm (projectos electrónicos para o ensino superior)
http://www.malhatlantica.pt/teresadeca/email/email-page.htm (página dedicada
exclusivamente a diferentes aspectos do e-mail)

Correspondentes electrónicos (procurar keypals)
http://www.uarte.mct.pt/eng/correspondentes/ (uARTE, site do Programa Internet na
Escola)
http://www.eslcafe.com (Dave Sperling’s ESL Café)
http://www.epals.com/ (Classroom Exchange)
http://www.kidlink.org/english/general/kidcafe.html (Kidcafe)
http://www.classroomconnect.net/tools/sitemap/sitemap.jhtml (Classroom Connect
– clique em ‘Find a Keypal’)
http://deil2.lang.uiuc.edu/ExChange3/ (Exchange 3 – os alunos podem inscrever-se
em ‘Pen-Pals’)

Listagens de listas de discussão
http://www.yahoo.com (faça uma busca em ‘mailing lists’ ou ‘education mailing
lists’)
http://groups.yahoo.com/
http://www.escribe.com/

Listagens de newsgroups
http://groups.google.com/ (centenas de newsgroups)
http://www.yahoo.com (faça uma busca em ‘newsgroups’)

Listas de discussão para alunos
http://www.latrobe.edu.au/www/education/sl/sl.html (SL-Lists)
http://www.eslcafe.com/discussion (ESL Discussion Center)

Listas de discussão para professores
http://www.iecc.org/ (IECC: Intercultural E-Mail Classroom Connections)
http://www.hunter.cuny.edu/~tesl-l/ (TESL-L e TESLCA-L)
http://www.ilc.cuhk.edu.hk/english/neteach/main.html (NETEACH-L)
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Projectos (anunciar, procurar, tirar ideias)
http://www.uarte.mct.pt/eng/projectos/ (uARTE, site do Programa Internet na Escola
– clique em ‘Índice’ e depois em ‘Projectos’)
http://www.iie.min-edu.pt/ (Instituto de Inovação Educacional – clique em ‘Projectos’)
http://www.eun.org/eun.org2/eun/pt/index.html (European Schoolnet – clique em
‘Collaboration’)
http://www.kidlink.org/ (Kidlink)
http://www.gsn.org (GSN: Global SchoolNet)
http://www.iearn.org/home.html (I*EARN: International Education and Resource
Network)
http://www.iecc.org (IECC: Intercultural E-mail Classroom Connections)
http://www.kn.pacbell.com/wired/bluewebn/ (Blue Web’N)
http://www.wfi.fr/volterre/ (Volterre-Fr: English and French Language Resources –
clique em ‘What’s New?’)
http://www.ruthvilmi.net/hut/Project (Collaborative Writing Projects on the Internet)

Projectos com uma componente de e-mail
http://www-personal.umich.edu/~mlhartma/kgs.html (Kids as Global Scientists – clique
em ‘Kids as Global Scientists’ para encontrar projectos)
http://quest.classroom.com/maya2001 (Mayaquest)
http://mathforum.org/mathmagic/index.html (MathMagic)
http://www.orillas.org/ (versão em espanhol), http://www.orillas.org/welcomee.html
(versão em inglês)
http://www.pitsco.com (Pitsco)
http://quest.nasa.gov/ (NASA Quest)
http://www.otan.dni.us/webfarm/emailproject/email.htm (E-mail Projects Home
Page – autoria de Susan Gaer)

Newsletters
http://www.educause.edu/pub/edupage/edupage.html (Edupage)
http://maillists.uci.edu/mailman/listinfo/papyrus-news (Papyrus News – autoria de
Mark Warschauer)
http://dlis.gseis.ucla.edu/people/pagre/rre.html (Red Rock Eater News Service –
autoria de Phil Agre)
Serviços de e-mail (gratuitos)
http://www.clix.pt (Clix)
http://www.netc.pt (Netc)
http://mail.yahoo.com (Yahoo)
http://www.hotmail.com (Hotmail)
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@

símbolo de um endereço de e-mail ou endereço electrónico
que separa o nome do utilizador (ver username) do (nome do)
domínio; diz-se arroba em Português e at em Inglês

anexo (attachment)

ficheiro de qualquer tipo que se agrega a uma mensagem de
e-mail

assinatura (signature)

pequeno texto (que pode ser inserido automaticamente no
final de cada mensagem) com elementos de identificação do
emissor: nome, endereço de e-mail, contactos, etc.

assíncrono

em diferido, não instantâneo; refere-se à comunicação em
tempo não real, como o e-mail

Bcc, bcc (blind
carbon/courtesy copy)

cópia ou duplicado invisível de uma mensagem que pode ser
enviada para n pessoas sem que cada receptor veja os nomes
dos restantes destinatários
VIP(oint): é uma forma de evitar as listas longas e incómodas
de destinatários incluídas antes do texto da mensagem

bounce

mensagem electrónica que não chega ao destinatário e que é
automaticamente devolvida ao emissor com uma indicação de
erro e a causa da devolução

by default

por defeito, por definição, por predefinição; refere-se a uma
função que vem instalada e configurada de origem, mas que
pode ser alterada

cabeçalho (header)

parte de uma mensagem que precede a área de texto e que
contém os campos Para, De, Data e Assunto, entre outros

Cc, cc (carbon/courtesy
copy)

cópia ou duplicado de uma mensagem enviada para uma ou mais
pessoas; cada receptor vê os nomes dos restantes destinatários

chat

comunicação interactiva em rede ou conversa em tempo real,
entre n pessoas, por intermédio do teclado e do ecrã do computador

ciberespaço (cyberspace)

palavra cunhada por William Gibson, em 1984, no romance
de ficção científica, Neuromancer, para representar o mundo
das comunicações electrónicas; diz-se que uma pessoa está no
ciberespaço quando está ligada à Internet

clicar

acto de premir no botão esquerdo ou direito do rato, consoante a função que se pretende activar
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CMC

Computer-Mediated Communication ou Comunicação
Mediada por Computador: refere-se à utilização de computadores para mediar ou facilitar a comunicação entre duas ou
mais pessoas

conta de e-mail
(email account)

acesso (pago ou gratuito) ao serviço de correio electrónico;
para tal, precisa de um nome do utilizador (username ou userid) e uma password, que lhe serão fornecidos pela empresa
fornecedora do serviço (ISP)

correio electrónico

ver e-mail

crosspost(ing)

envio simultâneo da mesma mensagem para mais de uma lista
ou grupo de discussão; não é visto com bons olhos

dial-up connection

ligação à Internet e seus serviços através da rede telefónica;
modalidade ainda muito usada a nível doméstico

domínio (domain)

parte do endereço de e-mail à direita do @ que especifica pormenores sobre o servidor tais como o tipo de entidade e o país
que ele representa

download

transferir (ou transferência de) ficheiros de um servidor remoto
para um computador pessoal

e-mail ou email
(electronic mail)

envio de mensagens electrónicas de um computador para
outro(s) através de uma rede; a mensagem electrónica em si

emoticon (ou smiley)

sequência de caracteres que representam um ícone/símbolo
usado nas mensagens para exprimir emoções e sentimentos:
:-) representa um ‘sorriso’ e ;-) representa ‘piscar o olho’; o
termo resulta da junção de emotional + icon

endereço de e-mail
(email address)

localização virtual de uma ‘caixa’ de correio electrónico; o
endereço compreende duas partes: utilizador@domínio – o utilizador corresponde a uma identificação única e pessoal do
utente, e o domínio representa e localiza o computador que
envia e recebe as mensagens

e-pal (electronic pal)

correspondente electrónico, também conhecido por keypal

FAQ: Frequently Asked
Questions

lista das perguntas (mais frequentes) e respectivas respostas
sobre um determinado assunto relacionado com um site na
Web, um newsgroup, um programa informático, etc.; sigla
geralmente associada ao funcionamento de um grupo de discussão ou notícias, pelo que é aconselhável ler as FAQ antes
de fazer uma pergunta ao grupo
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flame, flaming

uso de linguagem mal-educada, ofensiva, obscena, vexatória
ou ameaçadora em mensagens electrónicas; representa uma
violação da netiqueta

FTP: File Transfer Protocol

forma uniformizada de transferir ficheiros de um computador
para outro (ver também download e upload); programa que
permite fazer a transferência dos ficheiros

hipertexto

documento que contém links para outros documentos; sistema
não-linear de exploração e captura de informação baseado em
links nos quais se clica para aceder/ser transportado à informação pretendida, que pode estar no mesmo ficheiro ou noutro
ficheiro localizado noutro servidor; sistema para escrever e
apresentar texto que pode ser ligado de diferentes formas a
documentos afins

homepage, home page

página principal ou inicial de um site na Web, que serve de
ponto de partida para a navegação nesse site e/ou noutros

Internet

a maior rede mundial de redes de computadores, também
conhecida pela ‘mãe de todas as redes’, que permite transferir
informação de uma forma fácil e estabelecer diferentes tipos
de comunicação entre computadores

ISP: Internet Service
Provider

fornecedor de acesso à Internet; empresa que fornece a ligação
à Internet e ao e-mail mediante pagamento, ou gratuitamente

junk mail

correspondência-lixo não solicitada, geralmente publicitária,
semelhante aos folhetos que inundam as caixas de correio
normal

keypal

correspondente electrónico, também conhecido por e-pal;
pessoa com quem nos correspondemos através do teclado e do
e-mail; a palavra resulta da junção de keyboard (teclado) + pal
(amigo)

link, hyperlink (ligação,
hiperligação)

texto ou imagens numa página Web em que o utilizador clica
para aceder a uma parte diferente do mesmo ficheiro, a outro
ficheiro ou site, a um ficheiro que vai ser carregado para o seu
computador, etc.

lista de discussão
(mailing list)

grupo temático de discussão por e-mail em que as mensagens
são enviadas para a caixa de correio de cada subscritor

Listserv

programa que gere listas de discussão electrónicas
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login, log in

acto de aceder a uma página Web, conta de e-mail, computador remoto, rede, etc., introduzindo o nome do utilizador e a
password previamente registados

lurk(ing)

estar presente numa lista de discussão ou grupo de notícias
como observador, lendo as mensagens, mas não participando
nas discussões; é uma acção aconselhada durante alguns dias/
semanas depois de subscrever uma lista ou grupo, de modo a
perceber o seu funcionamento e o espírito a que ela preside

modem

equipamento que estabelece a ligação entre um computador e
um telefone, convertendo os sinais digitais do computador nos
sinais analógicos do telefone, ou vice-versa, de modo a que as
mensagens possam ser enviadas e recebidas

MOO: MUD Object
Oriented

ambiente de chat baseado em texto ou gráficos para múltiplos
utilizadores que conversam em tempo real e/ou fazem simulações

MUD: Multi-User
Dungeon/Dimension

ambiente de chat baseado em texto onde os múltiplos utilizadores constroem as suas ‘personagens’ e os seus ‘mundos’, e
onde comunicam em tempo real e podem realizar diferentes
tipos de simulações

multi-user (múltiplos
utilizadores)

refere-se a sistemas de computadores que permitem que dois
ou mais utilizadores comuniquem em simultâneo

MUVE: Multi-User Virtual ambiente virtual de texto para múltiplos utilizadores que conversam em tempo real; o Tapped In, ambiente dedicado excluEnvironment
sivamente ao mundo da Educação – professores e alunos –, é
um exemplo concreto
netiqueta (netiquette)

conjunto de regras ou código de boa educação que se deve
respeitar enquanto se interage em qualquer ambiente da Internet para que haja uma convivência boa e saudável entre os
utilizadores; a palavra resulta da junção de Net + etiquette

netizen

utilizador da Internet ou cidadão do ciberespaço; a palavra
resulta da junção de Net + citizen (cidadão)

newbie

utilizador recente da Internet; principiante

newsgroup (grupo de
notícias e discussão)

grupo de notícias e discussão, organizado por tópicos, a que
os subscritores acedem para ler e afixar mensagens e, assim,
participar na discussão; tudo se passa online

newsreader

programa que permite enviar e ler as mensagens enviadas para
os newsgroups
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nome do domínio

ver domínio

nome do utilizador

ver username

offline

estar desligado da Internet ou de uma rede de computadores

online

em rede; estar ligado à Internet ou a uma rede de computadores

palavra-passe ou senha

ver password

password

combinação secreta de letras, números e/ou símbolos usada
para entrar (log in) na Internet, numa conta de e-mail, num
site, etc.

por defeito

ver by default

post

acto de enviar uma mensagem para uma lista de discussão ou
grupo de notícias; nome dado à mensagem enviada

postmaster

pessoa responsável pela gestão do sistema de e-mail de um
servidor a quem nos devemos dirigir para um pedido de informação ou esclarecimento, ou para fazer uma reclamação

rede (network)

conjunto de dois ou mais computadores e respectivos equipamentos ligados uns aos outros para partilha de informação ou comunicação entre os utilizadores; conjunto de pessoas ligadas via computador para comunicar e partilhar
informação

servidor (server)

computador que oferece um serviço a outro(s) computador(es)
tal como albergar todo o e-mail gerido por um ISP

síncrono

instantâneo, imediato; refere-se à comunicação em tempo real,
ao vivo, como o chat e a videoconferência

site (sítio), Web site

um sítio na Internet ou na Web; conjunto de páginas na Web
criadas por uma pessoa, grupo, instituição ou organização, e
associadas a um mesmo endereço

snail mail

correio postal normal

spam(ing)

envio indiscriminado de mensagens electrónicas não solicitadas
ou autorizadas (junk mail), geralmente de propaganda; acto de
enviar uma mensagem não solicitada para centenas/milhares
de pessoas

thread

tópico/assunto de uma discussão num grupo de notícias; conjunto de mensagens referentes ao mesmo tópico

170 Apêndice C: GLOSSÁRIO

upload

transferir (ou transferência de) ficheiros de um computador
pessoal para um servidor remoto

URL, url

Universal/Uniform Resource Locator: endereço único de um
site na Web; sistema de endereços usado na Net/Web que descreve a localização e o método de acesso a um recurso da
Internet

username; userid

nome do utilizador: nome que o utilizador usa para aceder a
certos programas, sites, software ou redes; pode ser um nome
(teresadeca) ou um conjunto de letras e números (ab12cd34)

virtual

online; algo conceptual, sem presença física; uma simulação
do real

Web, World Wide Web,
WWW

sistema baseado no hipertexto para aceder a vários recursos da
Internet ou navegar de página em página através do clique do
rato
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Janice Friesen

Sharon Hayes e Linda Little

Ligações Globais

O Projecto dos Animais

Solidariedade Global

1.° ciclo – secundário

A Caça ao Papel

1.° – 3.° ciclos

Semana da meteorologia

AMara (coordenadora nacional)
Cindy Cooper

Roger Livesey e Emanuela
Tudoreanu
Dale Hubert (autor e moderador)
Maria do Rosário Cipriano
Beijocas
Manuela Guerra
Denise Johnson
Caroline Brennan e Joanna
Yantosh
Francisco Pacheco
(coordenador)

Autor

Save the Beaches Brasileiro

1.° e 2.° ciclos

Aproximar

Stanley achatado
Portugal: Tudo perto, nada
igual!
Do longe se faz perto
Quem não arrisca, não petisca
Hoop happenings

Como é o teu? O nosso é…

1.° ciclo

Título

2.° ciclo – secundário
(3.° – 12.° anos)

1.° – 3.° ciclos
(1.° – 9.° anos)
1.° – 3.° ciclos
(1.° – 9.° anos)

1.° – 3.° ciclos
(3.° – 9.° anos)

1.° e 2.° ciclos (2.° – 6.° anos)

1.° e 2.° ciclos

Inglês, Estudos Sociais,
Educação Cívica, Educação
para a Diversidade

Estudos Sociais, Geografia,
Tecnologias Informáticas,
Educação para a Diversidade
Matemática, Ciências,
Geografia, Arte, Inglês
Arte, Estudos Sociais,
Geografia, Matemática

Português, Ciências, Ecologia
Ciências, Matemática e Estudo
do Meio

Língua materna (Português),
Matemática, Estudo do Meio

Língua materna (Português)
Língua materna (Inglês)
Matemática

1.° ciclo (3.° ano)
1.° ciclo (4.° ano)
1.° ciclo (4.° ano)
1.° ciclo (e pré-escolar)

Língua materna (Inglês)
Língua materna (Português)

Língua estrangeira

Disciplina

1.° ciclo
1.° ciclo (2.° ano)

1.° ciclo (3.° e 4.° anos)

Nível de ensino

EUA

EUA

EUA

EUA

EUA

Brasil

Portugal

Portugal
EUA
EUA

EUA
Portugal

Roménia

País de origem
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O que eu realmente queria
saber era…
Um Intercâmbio Electrónico
no Secundário
Questionários para Obras
Completas
O Expresso Electrónico EU-Sibéria: Projecto Colaborativo
Uma Experiência de Aprendizagem Intercultural: Seul-Califórnia
Discussões online através do
E-mail

Secundário

A Segunda Guerra Mundial
nos Manuais de História

A Emigração Portuguesa

3.° ciclo – secundário

Hi, pals!
Matemática por E-mail

3.° ciclo

Apresentações Poéticas por
E-mail

Apresentar Amigos

2.° ciclo – secundário

Coisas preferidas

2.° e 3.° ciclos

A Arte do Origami

2.° ciclo

Inglês como L2
Língua materna (L1) ou
língua estrangeira (L2)
Inglês como L2 e segunda
língua
Inglês como segunda
língua (ESL)
Inglês como segunda
língua (ESL)

Secundário
Secundário
Secundário-Universitário

Roseanne Greenfield

Ellen Butkin

Christine Meloni e
Larissa Zolotareva
Young Mi Kim e
Terrence M. Doyle
Lynn Yu Luo e
Bill McMichael

Secundário-Universitário

Secundário-Universitário

Espanhol como L2

História, Estudos Sociais,
Educação para a Diversidade

História

Inglês como L2
Matemática

Língua estrangeira (L2) ou
língua materna (L1)
Língua estrangeira (L2) ou
língua materna (L1)

Língua estrangeira (L2) ou
língua materna (L1)

Secundário

3.° ciclo e Secundário
(9.° – 12.° anos)
3.° ciclo e Secundário
(9.° – 12.° anos)

3.° ciclo (7.° ano)
3.° ciclo (8.° ano)

2.° ciclo – Secundário
(5.° – 12.° anos)
2.° ciclo – Secundário
(5.° – 12.° anos)

2.° e 3.° ciclos
(6.° – 9.° anos)

EVT, Inglês como L2

Cindy Kendall

Jon M. Brokering

Cristina Moniz Pereira
Evelyn M. Sylvia

Roseanne Greenfield

Ann Heide e
Linda Stilborne

2.° ciclo (5.° – 6.° anos)

Coreia do Sul
e EUA
Canadá

EUA e Rússia

EUA

EUA

EUA

EUA

Portugal
EUA

EUA

EUA

EUA

EUA
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