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Porquê adoptar estes meios inovadores no ensino?
Valerá a pena o investimento, considerando as carências materiais e humanas que subsistem e subsistirão?
Parece-me imprescindível abrir a escola ao
mundo/trazer o mundo à escola, de modo a aproximar duas realidades até há pouco tempo bem distintas e distantes – a escola, tradicionalmente isolada e
fechada, e o mundo exterior, aberto e receptivo a
mudanças. Parece-me ainda forçoso reduzir o desfasamento entre os conhecimentos adquiridos na escola
e os que mais tarde são exigidos na actividade profissional. É, por isso, fundamental que a escola acompanhe os tempos e as transformações do mundo real, se
modernize e prepare os jovens para uma melhor e
mais fácil integração no mundo laboral. Os meios
começam a estar ao nosso dispor. Por que não começar a pô-los em prática?
Espero incentivar colegas mais renitentes e resistentes
à mudança e, assim, reunir novos adeptos para uma
aliciante faceta do processo de ensino-aprendizagem.
Acredito nas potencialidades das novas tecnologias
no que respeita a professores, alunos e sistema educativo. Por tudo isto, não posso deixar de partilhar o
entusiasmo e o optimismo contagiantes de Dyrli e
Kinamman quando dizem: “Esta é a melhor época
possível para ser professor!”
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De facto, para que as novas tecnologias se tornem
uma ferramenta motivante e potenciadora da actividade lectiva, é necessário saber o que fazer e como
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Prefácio

É

célebre a fábula do rato que, cansado de ser perseguido pelo gato das redondezas,
decidiu aconselhar-se com a coruja. Aproveitando a sesta do manhoso felino, dirigiu-se à ave conselheira e exclamou: "Ó coruja, tu que sabes tudo sobre o Mundo, diz-me lá que hei-de eu fazer para viver em sossego o resto dos meus dias". A coruja consultou livros, reflectiu e, finalmente, sentenciou: "É simples. Transforma-te em cão, e serás tu
o perseguidor!" Exultou de alegria o pobre rato, que regressou à toca disposto a pôr em
prática tão avisado conselho. Só que, passados dias, voltava, cabisbaixo, à presença da
sua conselheira: "Ó coruja, a tua ideia é excelente, mas diz-me uma coisa: como posso
eu transformar-me em cão?" Respondeu a coruja com desdém: "Ora! Isso é um simples
pormenor de concretização!"
Um pouco de todo o lado nos chegam, e ganham ressonância, as vozes de aclamação das miraculosas potencialidades da Internet na Educação. Verdades, promessas, euforias, mistificações e sonhos confundem-se no imaginário de cada um. Dir-se-ia que muitos
dos problemas da Educação estão prestes a ficar resolvidos, agora que, em boa hora, todas
as escolas estão ligadas à Internet. Só que, como na fábula do rato e da coruja, é grande o
entusiasmo com as promessas do mundo sonhado, mas poucas, ou nenhumas, as pistas
para o conquistar. Os "pormenores" da concretização são, em boa verdade, quase tudo!
Mas desses, afinal, quem fala?
O livro NetAprendizagem de Teresa Almeida d'Eça é, provavelmente, o primeiro
que, em Português, se alonga nos "pormenores" da concretização. Centrando-se particularmente sobre os ensinos básico e secundário, procura aprofundar conhecimentos sobre o
recurso à Internet e à Web enquanto instrumentos de aprendizagem.
Para além de ser um livro sobre pedagogia, é também um livro pedagógico. Por
isso mesmo, e para não deixar sem apoio os leitores que só agora começam a interessar-se
pelo tema, começa pelo princípio, esclarecendo o que é a Internet, como nasceu e evoluiu, como se perspectiva o seu futuro, com se banalizou graças à Web e como tem vindo
a ser utilizada na educação. Concentra-se depois, mais especificamente, sobre a Internet
na realidade escolar, que analisa em torno da perspectiva do aluno, das funções do professor e das vantagens e desvantagens da sua integração no processo de ensino. Esta última
temática é cuidadosamente dissecada na perspectiva dos alunos, dos professores, dos processos de aprendizagem, do currículo e da ligação entre a escola e a comunidade, não deixando de equacionar os fenómenos de cepticismo e de resistência à mudança.
O capítulo-chave, dedicado à Integração da Internet na Aprendizagem, alonga-se
então sobre os pormenores do recurso à Internet como elemento integrante da prática lectiva, na óptica de uma gradual transformação das salas de aula em ambientes de aprendizagem global. Partindo de uma apreciação das mudanças previsivelmente associadas a
essa transformação – no que toca à escola, à aprendizagem, ao aluno e ao professor –,
dedica-se em profundidade à problemática da exploração, no contexto da Internet, da
aprendizagem baseada em projectos. É aqui que os pormenores da concretização se tornam mais explícitos, feitos de conselhos práticos para iniciar e desenvolver projectos,
sugestões para promover a sensibilização às novas tecnologias, pistas para a escolha de
abordagens, considerações sobre o ensino em equipa e reflexões sobre os momentos pedagógicos mais adequados. Aborda também os projectos de pesquisa baseados em problemas reais, que ilustra profusamente com exemplos, e discute as oportunidades da publicação on line, realçando o papel de editor que o aluno assume nesses casos. Concentra-se de
seguida em três categorias de projectos reconhecidas como particularmente favoráveis à
exploração em contextos educativos: os projectos criados por organizações, os projectos
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com ligação à comunidade e os projectos de natureza histórico-cultural. Embora muitos
dos exemplos que oferece sejam recolhidos em realidades escolares estrangeiras, onde a
prática da NetAprendizagem se encontra já mais desenvolvida, não deixa de referir o
envolvimento de escolas portuguesas em alguns deles, nem de abordar projectos recentes,
genuinamente portugueses, com destaque para os que, por ocasião da Expo '98, se geraram em torno da temática dos mares.
A terminar este capítulo, aborda, com alguns exemplos, as potencialidades da Internet no ensino do Inglês. Convirá recordar, a este propósito, que a aprendizagem de uma
língua estrangeira, seja ela o Inglês ou qualquer outra, encontra no recurso à Internet oportunidades insondáveis. Se é certo que a aprendizagem de outras línguas sempre foi, em
simultâneo, a aprendizagem de outras culturas, nunca, até agora, tinha sido possível praticar línguas ao vivo, regularmente, nos variadíssimos contextos culturais em que elas são
faladas – sejam eles, no caso do Inglês, uma comunidade escolar do centro de Manchester,
o ambiente adolescente de Beverly Hills, um colégio do Bronx Novaiorquino ou uma
escola remota da imensidão australiana.
Familiarizado o leitor com a perspectiva pedagógica da integração da Internet na
aprendizagem, é agora possível aprofundar o conhecimento das ferramentas tecnológicas
de acesso. O capítulo seguinte consegue-o de forma exemplar, ao tomar como referência
um projecto pedagógico no contexto do qual faz surgir a necessidade de integrar os diversos recursos da Internet. Correio electrónico, grupos de discussão, transferência de ficheiros, World Wide Web, ferramentas de pesquisa, surgem de forma natural, ao serviço do
mesmo projecto, que inclui a resposta a inquéritos, pesquisa no terreno, intercâmbio final
e publicação dos resultados na Web.
Num capítulo que precede as conclusões, o livro aborda ainda a problemática da
formação dos professores para este tipo de desafios. Regressa, para esse efeito, a uma contextualização de natureza mais eminentemente pedagógica, no âmbito da qual propõe
estratégias e actividades e nos oferece, para reflexão, algumas sugestões de orientações.
O título NetAprendizagem exprime uma opção feliz. É certo que radica num termo
que não é português. Mas quem não designa, carinhosamente, por Net a Rede, a
(Inter)Net, a grande rede de redes que interliga os cidadãos do Mundo? A riqueza do título
está, porém, noutra vertente, também sugerida pelo seu travo anglo-saxónico. É que
NetAprendizagem não denota apenas a "aprendizagem pela rede", ou a "aprendizagem
com recurso à rede". Denota, também, "aprendizagem em rede", e esse é, afinal, o seu lado
mais rico e mais humano. 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.
O progresso da Educação é um pouco como as corridas de estafetas, em que o testemunho passa de mão em mão. Todos nós, obreiros que queremos ser de uma Educação
melhor, transportamos os nossos testemunhos. Todos nós somos mais do que nós quando
nos calha levar a bom destino esses símbolos de vontade colectiva. E é com alegria que,
concluída a nossa parte da jornada, os depositamos nas mãos seguintes, certos de que será
com o mesmo empenho e força que elas os levarão mais longe. Este livro – este testemunho que Teresa Almeida d'Eça nos entrega – chegou agora às suas mãos, caro leitor ou leitora. Cabe-lhe a si, também, prosseguir a jornada.
António Dias de Figueiredo
Coimbra, 23 de Setembro de 1998
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A

ideia de tratar a temática da NetAprendizagem, ou aprendizagem
com recurso à Internet, não nasceu por acaso, mas sim do que me
parece ser uma convergência de factores de natureza pessoal, académica e profissional, passados e presentes.
Iniciei os estudos primários em Inglaterra e durante onze anos não mais
deixei de estudar em colégios ingleses ou americanos. No início dos anos sessenta, passei quatro anos da minha adolescência nos Estados Unidos, vivência
que deixou marcas indeléveis a diversos níveis, entre elas uma forte identificação com a American way e com o sistema de ensino americano.
Dos três sistemas de ensino em que estive inserida ao longo da minha
vida académica, foi o americano aquele que deixou marcas mais fortes e
duradouras e que (in)conscientemente influenciou e em grande medida determinou a minha escolha de curso e de carreira, e mais tarde, sem qualquer
sombra de dúvida, a escolha do Mestrado.
Factores de ordem pessoal e profissional marcaram igualmente presença, concretamente, o facto de ter optado pelo ensino do Inglês e de, no
início dos anos oitenta, me ter começado a envolver e entusiasmar pelo
mundo dos computadores e da informática. Desta convergência surgiu recentemente a vontade de tentar dar um contributo diferente à minha profissão.
Um último elemento de influência tem a ver com uma certa frustração
(sentida mais ou menos intensamente ao longo de todo o meu percurso académico) por raramente ter chegado a estudar a época contemporânea, a
'minha' época, muito menos vislumbrar o futuro.
Assim, ao analisar o porquê da 'atracção' por esta temática, tornaram-se
desde logo evidentes diversas afinidades entre a NetAprendizagem e aspectos
da minha vivência/experiência: (1) a minha íntima ligação à sociedade e cultura
norte-americanas1, onde nasceu esta nova forma de ensinar e aprender, provavelmente devido ao espírito pioneiro dos americanos e ao facto de a Internet ter
surgido nos Estados Unidos; (2) a minha forte atracção pelo sistema de ensino
americano – onde a NetAprendizagem teve o seu arranque e mais se tem
desenvolvido – muito relacionada com características intrínsecas a esta nova
ferramenta de prática lectiva: a aprendizagem centrada no aluno e virada para o
lado prático das coisas, para a resolução de problemas, para a vida; o incentivar
e valorizar do trabalho individual e de grupo; e o estimular das capacidades de
1

Não será, pois, de estranhar que ao longo deste trabalho surjam referências específicas à sociedade e cultura americanas, intimamente ligadas à temática que vou desenvolver.
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crítica e de autocrítica; (3) a minha ligação de anos aos computadores e recentemente às novas tecnologias de informação e comunicação; (4) a íntima ligação entre a NetAprendizagem e o que mais gosto de fazer – ensinar - encarado
numa perspectiva de futuro; (5) a oportunidade, por um lado, de 'aliviar' um
mal-estar antigo, por outro, de tentar desbravar novos caminhos2.
De facto, se para alguns a NetAprendizagem é já uma realidade, um
'presente', entre nós é ainda o 'futuro'. Pode parecer uma afirmação contraditória, até polémica e reveladora de uma atitude pessimista. Na minha perspectiva, ela traduz o nosso contexto, a nossa situação actual - é realista.
Senão vejamos. É de louvar (e desde a primeira hora que o faço) a iniciativa
da actual equipa do Ministério da Ciência e Tecnologia ao lançar o Programa
Internet na Escola, da responsabilidade da uARTE (Unidade de Apoio à Rede
Telemática Educativa). Como se sabe, este programa contempla diversas
acções que foram iniciadas no ano lectivo de '97-'98, entre elas a instalação
de 'um' computador multimédia e sua ligação à Internet na biblioteca de
cerca de 1600 escolas públicas e privadas do 5.° ao 12.° anos. Numa segunda
fase, serão igualmente abrangidas as escolas do 1.° ciclo, tendo algumas sido
já contempladas na primeira fase.
Tenho ouvido e lido críticas ao facto de ser apenas 'um' computador, que
'isso de nada serve'. Não partilho dessa opinião. É um começo. E foi um passo
em frente muito significativo. Parece-me preferível e mais correcto começar de
uma forma mais modesta, à medida da nossa dimensão e realidade, e avançar
gradualmente de acordo com as possibilidades locais, regionais ou nacionais do
que optar por ficar de braços cruzados à espera de ver o comboio passar ou
enveredar por projectos megalómanos, geralmente desajustados do contexto e
das reais capacidades, que em muitos casos morrem à nascença.
Mas se todo o esforço feito até ao momento é muito meritório, não
chega para nos colocar no 'futuro', pois de que servem os meios se não houver quem os saiba pôr em prática? De que serve ter um computador ligado à
Internet na biblioteca se não há quem saiba ligá-lo (pode parecer anedótico,
mas não é3), muito menos fazer a ligação à Internet e começar a navegar? Ou
se não há quem saiba orientar alunos e colegas? Ou se não há quem saiba
integrar estas novas ferramentas na prática lectiva? Ou ainda, se não há quem
saiba dos diferentes e motivantes tipos de projectos passíveis de implementar?
2

Entre nós está por explorar todo um campo literário muito específico – o das novas tecnologias no processo de
ensino-aprendizagem – imprescindível para o desenvolvimento e expansão do respectivo processo de integração.
3
Aconselho a leitura do subcapítulo "Resistência à integração".
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Para que aspiremos a viver um 'presente' propriamente dito em termos
de novas tecnologias, entendo que há duas condições necessárias a preencher: (1) que o Ministério da Educação proporcione os meios e crie as condições e os incentivos de adesão a estas novas estratégias, de modo a formar o
maior número possível de professores no mais curto espaço de tempo tanto
na utilização das novas tecnologias, como na sua integração na prática lectiva; e (2) que os professores, em nome de um profissionalismo que deve
regular a nossa actuação e de um desejo de actualização que implica estar
sempre na 'crista da onda', como nos compete, respondam voluntaria, entusiástica e maciçamente a um processo que se torna cada vez mais irreversível.
Não se deve forçar ninguém, tanto mais que a adopção destes novos
meios implica uma mudança de atitudes. No entanto, torna-se cada vez mais
um dever do maior número possível de professores participar empenhadamente neste 'admirável mundo novo', como já foi classificado por alguns.
Só com um programa abrangente de formação e com um grande esforço
conjunto, sobretudo dos diversos agentes envolvidos no processo educativo,
será possível dar forma à filosofia subjacente ao Programa Internet na Escola.
Só assim poderemos contribuir de uma forma positiva e eficaz para uma formação o mais ajustada possível à época dos nossos alunos, proporcionando-lhes uma integração mais fácil no mundo profissional de amanhã. Assim
sendo, o 'futuro' a que me referi será tão próximo quanto o Ministério da Educação e os agentes educativos mais directos – os professores – o quiserem.
A adopção e integração da NetAprendizagem no processo de ensino-aprendizagem implica repensar o ensino em geral, que tem de se voltar para
a realidade, para o mundo exterior, para o futuro, e ser reformulado a pensar
nesse futuro. Temos de ensinar hoje a pensar em 'amanhã'. Temos de conciliar o ensino com os novos rumos da vida moderna, com os meios informáticos, com as novas tecnologias de informação e comunicação, com o recurso
às redes. Só assim prepararemos os jovens mais adequadamente para os desafios que irão enfrentar.
Parece-me ser este o rumo a seguir até pela perfeita sintonia entre os
jovens de hoje e os meios tecnológicos espantosos que a sua época lhes vem
pondo à disposição. A maneira natural como desde logo 'entram' em tudo o
que é nova tecnologia espanta qualquer adulto, até o mais 'dotado'. Sendo a
apetência por todos estes meios muito grande, cabe aos agentes educativos
tirar o melhor partido da presente onda, pois, como diz um verso de uma canção, time keeps on slipping into the future.

NETAPREND-02
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Dada a orientação do mundo moderno e a natural reformulação que o
ensino terá de sofrer, a temática aqui desenvolvida reveste-se de importância,
oportunidade e actualidade para o sistema educativo português. 'Importância'
porque a tecnologia deve ser posta ao serviço do ensino, ou seja, o ensino
deve ser apoiado pela tecnologia, sendo para isso necessário pensar primeiro
'o que' se quer ensinar e só depois 'o modo' como a tecnologia pode beneficiar e melhorar esse conteúdo, esse ensino e essa aprendizagem. 'Oportunidade e actualidade' porque encaro a tecnologia ao serviço do ensino não
como uma forma de resolver os problemas existentes, mas como uma
maneira de o melhorar e revolucionar. Revolucionar?! Sem dúvida, pois se a
revolução tecnológica já se sente intensamente no mundo exterior, muito
concretamente no mundo do trabalho, é imperioso que se comece a fazer
sentir no campo do ensino para que este acompanhe aquele sob pena de um
desfasamento cada vez maior e mais prejudicial.
Como se deve processar a integração das tecnologias de informação e
comunicação na sala de aula? Não há receitas. Fundamental é que haja um
trabalho conjunto de professores, alunos, pessoal directivo e pais no sentido
de encontrar as soluções mais adequadas. Muita coisa já se fez4, mas muito
mais há para fazer. Propus-me deitar mãos à obra começando por realizar o
que encaro como 'um guia' para futuros utilizadores da Internet na sua prática
lectiva, esperando fornecer-lhes 'asas para voarem'. Conforme se diz na edição electrónica de Reinventing Schools: The Technology is Now!, "The tools
are available. The time to act is now."
Tentei produzir algo simples e prático, que reflecte um percurso pessoal
e indica os passos mais rudimentares para se entrar e posteriormente aprofundar o recurso à Net/Web na educação. Deste modo, espero estimular colegas
mais renitentes e resistentes à mudança e, assim, reunir adeptos para uma
faceta do ensino que considero ser um elemento fundamental do futuro. As
vantagens são inúmeras e a diversos níveis.
Embora tudo isto seja oportunamente tratado, gostaria de referir desde
já um dos objectivos fundamentais da integração das novas tecnologias na
prática lectiva - 'criar o gosto pela aprendizagem'. Realidade ou utopia? Os
computadores fazem hoje parte integrante da vida diária das gerações mais
novas, quer em casa quer na escola. Existindo a atracção, resta agarrar o meio
4

É importante referir o Projecto MINERVA, que decorreu entre 1985 e 1994 e teve como objectivos gerais a introdução e investigação das tecnologias de informação e comunicação nos ensinos básico e secundário.
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e utilizá-lo para aproximar as aprendizagens 'dentro' e 'fora' da escola (tendo
cada vez mais peso na vida dos jovens as que se adquirem fora), ou seja, para
estabelecer a ponte entre a casa e a escola, e entre a escola e o trabalho.
Sendo a Net/Web um meio privilegiado de comunicação, conhecimento
mútuo e aproximação entre pessoas e culturas, ela pode, se for bem aproveitada porque não 'a partir dos primeiros anos de escolaridade', estimular e
melhorar o conhecimento e o entendimento humanos. Entendimento esse que
nasce de um conhecimento mútuo gerado basicamente pelo diálogo, que a
Internet torna hoje possível numa escala global sem precedentes na história
das comunicações. Na realidade, ela é um meio de comunicação interactivo
que permite 'responder' directamente e 'na hora' ao nosso interlocutor.
Ela é ainda um meio de comunicação que gera sociabilidade. É fácil
fazer amigos na Net. Aproveitar esse potencial para fins educativos é um
passo importante que merece a pena ser dado.
Recorrer à Internet significa derrubar as paredes da sala de aula e deixar
a comunidade exterior invadir 'saudavelmente' aquele espaço até agora perfeitamente delimitado e limitado. O facto de alunos de diversos países poderem trabalhar em conjunto, serem expostos a ambientes e culturas de outro
modo inacessíveis, permite-lhes obter benefícios e contribuir para uma comunidade mais vasta de uma forma sem precedentes nas nossas escolas. O benefício e o contributo a que se alude só são possíveis com base em diálogo,
entendimento e projectos educativos com objectivos comuns.
Haverá, até ao momento, outro meio de comunicação global e globalizante que nos permita adquirir esse conhecimento individual ou colectivo, se
assim o desejarmos, de forma mais directa e natural? Ou outro meio de comunicação global e globalizante que nos permita estabelecer, directa e sincronicamente, uma 'conversa' individual ou colectiva, através do teclado (ao qual,
de futuro, poderemos passar a juntar o som e a imagem através da videoconferência)? O telefone, podem responder-me uns. Mas será que vamos falar
para qualquer desconhecido, em qualquer parte do mundo, e iniciar uma discussão sobre qualquer assunto? Ora, é isso mesmo que se passa frequentemente na Internet e de uma forma absolutamente natural. Não é preciso
conhecermo-nos pessoalmente. Não existem barreiras de cor, raça, sexo,
idade, localização geográfica, meio cultural ou meio socioeconómico.
A televisão poderão responder-me outros, porque ela tem possibilitado
uma maior aproximação entre povos (ou será antes um melhor conhecimento
de outros povos?) devido ao imediatismo da informação e aos conhecimentos
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que nos faculta. Mas ela não permite ao comum dos mortais o contacto pessoal e em simultâneo, quer por teclado, quer pelo ecrã, como permite a Internet e que faz dela um meio ímpar e privilegiado do qual o ensino pode e
deve retirar todas as vantagens e todos os benefícios, desde o recurso à Web e
às suas home pages*, ao e-mail, às mailing lists*, aos newsgroups* e ao IRC*
(Internet Relay Chat).
Por último, a Internet permite que os sistemas educativos se aproximem
cada vez mais de dois conceitos tão actuais - a 'educação para todos' e a
'equidade'. Podendo e devendo o recurso à Net/Web proporcionar acesso
universal à informação e ao conhecimento, ele pode gerar um maior nivelamento social.
A presente obra, que se destina aos professores dos ensinos básico e
secundário, visa os seguintes objectivos fundamentais:
• sensibilizar, encorajar e encaminhar os cépticos e os resistentes no sentido
da mudança, concretamente, no sentido da adesão a um meio que inevitavelmente fará parte integrante do 'futuro' da educação;
• contribuir para a descoberta dos benefícios, a vários níveis, da integração
desta nova tecnologia na prática lectiva tradicional;
• contribuir para a integração efectiva da Net/Web na sala de aula;
• orientar os sensibilizados e sensibilizáveis nos primeiros passos no ciberespaço, nomeadamente através do recurso ao e-mail, à Web e aos projectos
colaborativos.
NetAprendizagem compõe-se da presente Introdução, a que se seguem
cinco capítulos e as Considerações Finais.
No capítulo um, "O Que é a Internet?", faço o historial desta megarrede,
incluindo o aparecimento da Web, e abordo o futuro da Internet e o seu papel
relativamente à educação.
No capítulo dois, "A Internet na Escola ou o Mundo na Ponta dos
Dedos: Sim ou Não?", refiro pontos de vista divergentes quanto à integração
da Internet na aprendizagem, os objectivos dessa integração, as vantagens
para alunos, professores, aprendizagem, currículo e comunidade, bem como
os inconvenientes que ela acarreta, os factores de cepticismo e de resistência,
e alguns aspectos negativos ou 'contras'.
No capítulo três, "A Integração da Internet na Aprendizagem", explico o
conceito de integração, estabeleço um paralelo entre o presente e o futuro do
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ensino e apresento os elementos básicos da aprendizagem baseada em projectos, para depois descrever diversos tipos de projectos possíveis de implementar. Refiro ainda a publicação on line como um momento relevante na
vida do aluno, e termino com o ensino do Inglês e as novas tecnologias.
No capítulo quatro, "Recursos da Internet Úteis ao Ensino e sua Aplicação a Projectos Pedagógicos", adopto uma estratégia teórico-prática para
explicar a utilização dos recursos indispensáveis à prossecução de um projecto baseado numa situação real.
No capítulo cinco, "Formação: Orientações Possíveis", apresento rumos
passíveis de adopção para que professores e alunos adquiram os conhecimentos indispensáveis antes de embarcarem numa aventura pelo ciberespaço.
Em "Considerações Finais. Alguns Caminhos a Explorar", refiro quatro
grandes conclusões e três caminhos em aberto.
Antes de terminar, duas advertências. A primeira refere-se aos códigos a
que recorri:
• as palavras seguidas de asterisco*, no texto, remetem para o "Glossário" de
termos técnicos; dentro do próprio Glossário remetem para definições aí
existentes;
• as palavras ou expressões em Língua Inglesa ou em Latim aparecem em itálico;
• as palavras ou expressões em Português ou outra língua, por mim realçadas
ao longo do texto, aparecem entre 'aspas simples';
• uma palavra ou expressão em itálico dentro de uma citação representa
ênfase dada por mim.
A segunda refere-se aos URLs*. Os que estão inseridos ao longo do
texto estavam activos aquando da sua inserção. Os que constam de "Web
Sites" foram confirmados antes da conclusão do trabalho, o que não invalida
que não possam sofrer alterações de um momento para o outro dada a espantosa rapidez com que se fazem mudanças na Internet.
E dois esclarecimentos. O layout da obra e a generalidade das referências bibliográficas seguem a obra de referência MLA, com excepção das referências de documentos electrónicos obtidos na Internet, que se baseiam em
Electronic Styles.
Todas as citações de natureza pessoal e os endereços de e-mail incluídos estão devidamente autorizados pelos próprios.
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O Que é a Internet?

A

network* of networks’ ou ‘the mother of all networks’ são duas
expressões comuns quando se fala da Internet. De facto, a Internet
representa uma megarrede à escala mundial, que interliga inúmeras
redes de computadores e sistemas informáticos pertencentes a instituições
governamentais, educativas e militares, a organizações comerciais, a empresas
e a particulares espalhadas pelo Mundo inteiro, possibilitando a comunicação
directa entre todos. Boris Berenfeld, senior scientist da TERC, define-a assim:
’

Physically, the Internet is a vast array of interconnected networks . . .
that use the same TCP/IP protocol and evolved from ARPANET1. The networks
themselves are comprised of many millions of computers interconnected
via phone lines, satellite links, fiber-optic cable, etc.
The Internet is a truly unique human creation. . . (76).

Ed Krol, por sua vez, vê a Internet como uma LAN* (Local Area
Network) gigantesca (7), ou ainda como uma extensão global do disco do
computador porque, quando nos ligamos a ela, temos acesso a todo o tipo de
ficheiros como se eles estivessem guardados no próprio disco (13). Tendo em
consideração os conceitos de LAN e WAN* (Wide Area Network), esta uma
LAN ampliada e externa, creio ser igualmente pertinente dizer que a Internet
representa a extensão de uma WAN à escala mundial.
Ferdi Serim e Melissa Koch explicam-na em termos muito simples
quando a comparam com o sistema telefónico – o Plain Old Telephone
Service (POTS) – espalhado por todo o Globo. A Internet é como levantar o
auscultador do telefone, marcar o número, aguardar que a ligação se faça e
que a chamada seja atendida do outro lado, com a diferença de que, em vez
de um telefone, temos um computador em cada ponta da ligação. Assim, a
Internet é uma rede composta por centenas de milhares de computadores
espalhados por esse mundo fora, ligados entre si por forma a permitir que outros
1

Estes aspectos serão desenvolvidos nos subcapítulos "Origens da Internet" e "O alargamento da rede".
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utilizadores acedam a eles, na maioria dos casos através das linhas do sistema
telefónico. Na sua essência, a Internet não é mais do que uma série de computadores em comunicação uns com os outros (32).
Mas seja qual for o modo como a imaginamos ou descrevemos, relevante mesmo é que a interligação e ramificação de redes, sistemas e computadores que a Internet gerou, permitiu a globalização das comunicações e da
informação, e reduziu o nosso planeta àquilo que Marshall McLuhan denominou 'a global village'. Esta rede global, que é afinal a Internet, permite-nos
estar em contacto com praticamente qualquer zona do planeta.
Ela abriu as portas para o Mundo, tal como os nossos navegadores o
fizeram há quinhentos anos quando venceram inúmeras barreiras e deram a
conhecer novos mundos ao Mundo. A Internet tem hoje uma função semelhante – não só derruba barreiras de sexo, idade, cor, distância, tempo, cultura e educação, entre outras, como permanentemente disponibiliza novos
mundos (de conhecimentos) ao mundo. Falar da Internet é falar de uma sala
de aula sem paredes, de uma gigantesca biblioteca, de uma gigantesca base
de dados, de um gigantesco museu, de um incomensurável volume de informação, de uma interacção sem precedentes de computadores e pessoas, acessível vinte e quatro horas por dia.
É desta capacidade globalizante que a Internet põe ao nosso dispor,
deste derrubar de diversos tipos de barreiras e eliminar de fronteiras, do modo
como a ela podemos aceder, de alguns dos recursos que ela disponibiliza e
dos seus efeitos no ensino, que vou tratar nesta obra.

Origens da Internet
Para falar da origem da Internet é necessário falar da ARPAnet*, um projecto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que visava criar uma
rede descentralizada de comunicações capaz de resistir a um bombardeamento
ou a um ataque nuclear2. Foi assim que, em 1969, a Advanced Research
Projects Agency (ARPA), do Pentágono, financiou e criou a sua própria rede,
1

Estava-se em plena Guerra Fria e o relacionamento entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética,
era tenso. Pairava no ar a ameaça latente e permanente de um ataque nuclear ou de uma guerra nuclear. Era imperioso tentar salvaguardar os canais de comunicações.
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inicialmente a nível experimental, para permitir que investigadores, cientistas e
engenheiros, a trabalhar em projectos de investigação militar localizados em
diversos pontos dos Estados Unidos, pudessem 'partilhar' recursos e informações. Da necessidade de enviar mensagens entre computadores nasceu o
e-mail, como mais tarde veio a ser conhecido, que transformou esta rede num
novo canal de comunicações.
A ARPAnet funcionou como uma packet-switched network, isto é, uma
rede de comutação de pacotes que tem por função separar a mensagem
(informação) em pacotes, sendo cada um endereçado separadamente e assim
enviado para o seu destino. O espírito subjacente a este tipo de rede era
garantir que, em caso de destruição parcial da sua estrutura, nomeadamente
de uma das suas rotas, os pacotes de uma mensagem seguissem por uma que
não tivesse sido atingida. Assim, não se perdiam dados nem havia interrupções na comunicação, pois era sempre possível redireccionar ou encaminhar
de novo a informação por forma a que ela chegasse ao destino.
E, necessariamente, assentou em protocolos ou regras comuns de funcionamento imprescindíveis para que todos os computadores envolvidos e
todas as redes e sistemas que se foram associando fossem compatíveis, ou
seja, 'falassem' a mesma linguagem. Só assim se entenderiam e se poderia
estabelecer a comunicação.

O alargamento da rede
A rede que se desenvolveu, uma espécie de parente afastado da
Internet, foi, até aos fins dos anos oitenta, fundamentalmente uma rede governamental ao serviço de laboratórios militares e departamentos científicos.
Contudo, já em meados da década, ela começou gradualmente a abrir as suas
portas ao mundo académico e a investigadores. E não só os encantou e conquistou, como os 'viciou' no bom sentido.
À medida que a Internet conquistava o mundo académico, o mundo
empresarial procurava formas de 'dar asas à sua imaginação' e pôr os seus
computadores pessoais a partilhar dados e recursos (discos e impressoras, por
exemplo). Foi a época de explosão das LANs (que haviam surgido no começo
dos anos setenta, aquando do aparecimento da forma embrionária da
Internet), ocorrida em simultâneo com o aparecimento das estações de trabalho
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de secretária (desktop workstations), que vieram permitir às empresas começar a interligar os seus computadores a nível 'interno'. Posteriormente, surgiram as WANs, que estabeleciam a ligação 'externa' entre locais de trabalho
distantes. O e-mail passou a ser a forma de comunicação por excelência quer
a nível interno, quer externo.
Por esta mesma época (meados dos anos oitenta) deram-se outros acontecimentos fulcrais para o futuro desenvolvimento da megarrede. Por um
lado, a divisão da ARPAnet em duas redes distintas – a ARPAnet para a investigação e a MILnet (Military network) para operações militares; por outro, a
consequente necessidade da criação do protocolo TCP/IP* (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol), que, no dizer de Ed Krol, é "the glue that
holds the local networks together" (14). Este duplo protocolo tem, logicamente, uma dupla função – separar a mensagem em pacotes, numerá-los e
entregá-los à rede para os fazer seguir; no destino, reunir todos os pacotes e
reordená-los correctamente por forma a reconstituir a mensagem. Bard
Williams dá-nos uma ideia muita sucinta e simples deste protocolo: "If IP is
the rules that govern the structure of the information, TCP is what transmits
the information to its destination" (Internet for Teachers 16).
Foi ainda em meados dos anos oitenta, época em que o mundo académico começou a ter acesso à ARPAnet, como já se viu, que a National
Science Foundation (NSF) decidiu criar a sua própria rede, a NSFNET
(National Science Foundation NETwork), com base na tecnologia IP da
ARPAnet. O objectivo era estabelecer a ligação entre cinco centros de super
omputadores, localizados em cinco grandes universidades, para facilitar a
investigação académica. Na sequência de todo este processo, a ARPAnet acabou por ser desactivada em 1990, dando finalmente lugar à Internet.
O grande mérito da NSFNET consistiu em ter sido a primeira rede a
proporcionar não só um acesso universal a instituições de ensino superior,
como a comunicação entre investigadores académicos e governamentais. Este
espírito de 'acesso universal', subjacente à NSF, lembra o espírito de Thomas
Jefferson e da education for all, o direito universal à educação iniciado com
os Founding Fathers. Está ainda em perfeita sintonia com um valor cada vez
mais defendido hoje em dia.
Finalmente, e ainda em meados dos anos oitenta, também as empresas
se começaram a ligar à Internet, tendo muitas delas criado as suas próprias
redes baseadas nos protocolos IP*.
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Com a redução de preço dos PC (personal computers) e o aparecimento
dos computadores portáteis, os utilizadores particulares começaram também a
querer ligar-se a BBSs* e a serviços comerciais on line, e mais tarde à Internet,
onde quer que estivessem e quando desejassem. Por uma questão de comodidade, reclamavam a utilização de um modem* normal, que funcionasse numa
rede telefónica também normal. De todas estas exigências resultou um novo
conjunto de protocolos, denominados SLIP* e PPP*, que, para efeitos práticos,
são a mesma coisa. Ed Krol compara o PPP a uma cola especial que permite ao
utilizador doméstico fazer parte da Internet (14).

Evolução da Internet: o aparecimento da Web
Com o nascimento da Internet, em 1990, e o desenvolvimento do protótipo da World Wide Web, projecto levado a cabo pelo CERN* e tornado público
no ano seguinte, assistiu-se a uma 'lufada de ar fresco' na Internet, que assumia
assim a sua dimensão multimédia. A Web trazia consigo uma característica inovadora – permitia navegar a Internet através de texto, imagem e som com um
simples clique do rato. Nascia a interactividade na Internet, que veio a constituir
a sua faceta amigável. "The Web is the result of the evolution of the Internet into
a more user-friendly environment," de acordo com Andy Carvin ("The Web as
Forum" 1 de 2). Daqui em diante, foi a verdadeira revolução a que ninguém é
alheio e que está na origem do crescimento espantoso da Internet.
John Curran (citado no artigo "The Internet: The Accidental Superhighway"),
técnico principal da Bolt Beranek and Newman, a empresa considerada responsável pela fase inicial da Internet, comenta: "The Net came at a unique time when
the computers and networks that existed were waiting for a way to bring them
together" (7).
Em 1992, constituiu-se a Internet Society* (ISOC), responsável pela
parte técnica e directiva, a quem compete decidir o rumo da Internet, ou seja,
determinar a necessidade de padrões e protocolos, e defini-los tanto para os
computadores como para as aplicações de software*.
A Internet não tem uma sede, nem um presidente, nem um conselho de
administração, nem accionistas, nem uma autoridade única. Bruce Sterling diz:
"In fact the 'Internet' itself . . . doesn't even officially exist as an entity . . ." (3 de
6), "It's an institution that resists institutionalization . . ." (4 de 6). Marguerite
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McGlinn, que fez parte de um projecto de integração de recursos da Internet no
ensino-aprendizagem, refere-se a ela como ". . . an amorphous and vast network. . .
essentially usable but unknowable" (47). Por sua vez, Paul Levinson diz-nos que a
Internet criou "new electronic fora accessible to people anywhere in the world . . .
located everywhere but nowhere (or in no one physical space)" (164).
A Internet é de todos que dela usufruem, mas não é de ninguém. "The
Internet belongs to everyone and no one" (Sterling 4 de 6). No entanto, ela
não é um serviço gratuito. Quer seja uma instituição académica, uma
empresa ou um utilizador particular, todos pagam à empresa que lhe fornece
o serviço de ligação, a denominada ISP*, ou Internet Service Provider.

O futuro da Internet
O seu futuro é algo difícil de prever, sendo, no entanto, possível referir
áreas que necessitam ser revistas, redimensionadas e/ou implementadas, e
outras que certamente terão futuro na Internet.
A auto-estrada da informação, a chamada (super)information highway,
que resultará de alterações estruturais profundas a introduzir na Internet, é a
área por excelência a ser implementada, a fim de suportar maior quantidade
de dados e permitir maior rapidez de transmissão dos mesmos. Ela será a rede
do futuro que, devido ao recurso a cabos de fibra óptica, que Bill Gates define
como "the 'asphalt' of the information highway" (103), reunirá os factores
capacidade e tempo, dois elementos imprescindíveis no futuro, porque as
aplicações multimédia baseadas em imagem, som e vídeo, que já fazem parte
da Internet, mas que de futuro a 'inundarão', ocupam muito espaço. Se a
transmissão não for rápida, torna-se muito caro e inacessível à bolsa do utilizador comum, podendo ter efeitos dissuasores.
Um aspecto 'aparentemente' de pouca importância, mas primordial
para o funcionamento da Internet, é o caso dos endereços, que terá de ser
revisto a curto prazo. Devido ao aumento explosivo e imparável de utilizadores, eles estão a atingir o ponto de rotura (Krol 21). Como facilmente se
depreende, não pode haver duplicações. Cada utilizador tem de ter um endereço individual e único, tal como sucede com o snail mail.
Uma maior internacionalização da rede, em especial nos países em
desenvolvimento, através da introdução de um sistema telefónico eficaz, permitirá elevar os níveis educacionais e tecnológicos. Curiosamente, Bill Gates
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diz: "Some countries will never have industrialization. They will move directly
into the Information Age" (261). Põe-se mesmo a hipótese de algumas destas
áreas do Globo nunca chegarem a ter um sistema telefónico tal como o
conhecemos, com postes e fios de cobre (262), mas serem invadidas por telefones celulares, o que facilitará a entrada na 'era da informação'.
Relativamente à educação, o futuro da Internet passa por áreas tão
diversas como o equipamento das escolas com meios informáticos multimédia, a formação de professores, o apoio técnico, as novas estratégias ou estilos
de aprendizagem, o telementoring 3 e o desenvolvimento do ensino on line.
O telecommuting* sofrerá indubitavelmente um crescimento significativo
se tivermos em conta determinados factores de incentivo, para patrões e empregados, como o tempo gasto nas deslocações para o emprego e de regresso a
casa, os atrasos nas chegadas aos empregos, o absentismo, o custo envolvido
em manter instalações empresariais, e mais tempo para lazer, entre outros.
O comércio, a publicidade e o marketing irão beneficiar da rapidez, eficiência e custos reduzidos que a Internet, ou melhor, a auto-estrada irá proporcionar. Presentemente, já se fazem compras pela Internet, recorrendo a um
conjunto variado de lojas virtuais. Contudo, aspectos como o da segurança,
privacidade e confidencialidade dos dados a transmitir são aspectos prioritários e terão de evoluir muito (embora muito já se esteja a fazer) e ser muito
bem definidos para que se adquira a confiança necessária que permita negociar sem restrições e inibições.
Por tudo isto, partilho a opinião de Bruce Sterling quando diz: "Learning
the Internet now, or at least learning about it, is wise. By the turn of the century,
'network literacy', like 'computer literacy' before it, will be forcing itself into
the very texture of your life" (5 de 6).

A Internet e a educação
Sendo a educação a minha esfera de acção, é nela que deposito as maiores
esperanças em termos de recurso à Internet/Web. Os sistemas educativos têm ao
3

"Using net-based tools to support one-on-one relationships between adult mentors outside the school and individual
students to support their academic growth," definição inserida numa página pessoal on line, intitulada Hester L. Fuller
(disponível: http://hugse1.harvard.edu/~fullerhe/me.htm), presentemente a fazer o Doutoramento em Administration,
Planning & Social Policy (APSP), na Harvard Graduate School of Education.
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seu dispor um meio espantoso de transmissão, aquisição e partilha de conhecimentos; de pesquisa, análise e resolução de problemas; de conhecimento de outras culturas; e de aproximação entre pessoas e culturas. Creio que a educação tem muito a
ganhar com o recurso a este meio, se o encararmos como um meio e não como um
fim, pois se, por um lado, a Internet não é a solução nem a panaceia para os problemas da educação, por outro, o professor continua a ter o seu lugar neste processo,
embora necessariamente com uma nova postura – o facilitador, o guia, até o aprendiz
em pé de igualdade com o aluno.
A Internet abre e alarga horizontes, contribuindo para o desenvolvimento do que habitualmente denomino 'elasticidade mental', atributo necessário à nossa vida diária, pessoal, académica e/ou profissional. Ela permite
desenvolver a capacidade de resolução de problemas (com recurso a situações reais e actuais, se assim o desejarmos), aspecto fundamental para a
adaptação ao mundo em permanente mudança que é o nosso e que será o do
futuro. Ela permite encaminhar os alunos para a lifelong learning, a educação/formação contínua, cada vez mais necessária no mundo de hoje e, certamente, no de amanhã, pois nem um nem outro se compadecem com estagnações. Educação essa que pode e deve ser feita individualmente, de acordo
com as necessidades de cada um e ao ritmo de cada um.
Assim, há que dar à Internet o valor e o lugar que ela merece como
meio global ímpar de comunicação e de partilha de informação e de conhecimentos, não esquecendo nunca o seu potencial como elemento democratizador à escala global. Continuo aqui a situar-me estritamente no campo da educação. Apesar de muitas opiniões em contrário, creio que o potencial da
Internet, se for bem aproveitado, pode reduzir (não ouso dizer eliminar, pois
entendo que só um milagre o faria) as barreiras entre os haves e os have-nots
do sistema educativo. Pode ter um efeito nivelador entre os que têm acesso a
tudo e os que pouco ou nada têm à sua disposição.
Para caminharmos rumo ao nivelamento e à democratização da educação (tomadas no sentido de Jefferson), não é preciso que todos tenham computador em casa. Lembremo-nos do papel que as bibliotecas escolares e
públicas têm desempenhado ao longo do tempo nos Estados Unidos e pensemos que, se as escolas e as bibliotecas forem equipadas com os meios necessários, estamos a possibilitar o acesso a um número muito maior de pessoas.
Creio que este pode ser um dos grandes méritos da Internet/Web.
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Através dela a informação e o conhecimento passam a estar à mão
de semear de alunos e professores, não havendo pretexto para 'guardar
coisas na manga', mas sim para partilhar e trocar experiências, para aprender colaborativa e cooperativamente, em conjunto. É a democratização do
acesso à informação, consequentemente, a democratização do conhecimento. Boris Berenfeld caracteriza o novo tipo de aprendizagem fomentado pela Internet, ou cooperative learning, do seguinte modo: ". . . it calls
upon students to engage in deeper social interactions . . . [and] implies an
equality among participants rather than the traditional vertically structured,
teacher-student relationship" (79). Mais adiante, acrescenta: "When online,
all schools are on an equal footing in their ability to access the same
resources" (82).
'Partilha' é, a meu ver, o conceito-chave que está subjacente à Internet
desde a sua origem. É a ideia central que domina aquilo que ela é e que justifica a sua existência. Poder-se-á argumentar que o conceito fundamental é a
comunicação. Não há dúvida que sem ela não existiria a Internet, mas o
objectivo principal dessa comunicação é, a meu ver, a troca de conhecimentos, a partilha de informação.

A versatilidade da Web
Várias vezes tenho utilizado a expressão Internet/Web com um propósito bem firme – o de realçar que a World Wide Web, WWW, W3, ou Web,
como me habituei a designá-la, é apenas 'uma' componente da Internet, no
entanto, a componente mais dinâmica, mais poderosa, mais flexível, mais versátil e com maior crescimento. Todos estes atributos estão intimamente ligados à junção de duas capacidades poderosas, a multimédia e os links*, que
fazem da Web o que Dyrli e Kinnaman designam por:
. . . an extremely versatile tool – certainly the best currently within the reach
of teachers – for creating educational experiences not yet possible through
other media, and for transforming school curricula in the years to come
("Energizing the Classroom Curriculum" 67).

A Web é a componente da Net que, desde o seu boom em princípios
de 1993, graças ao Mosaic, o browser* gráfico que a tornou mais acessível,
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lhe veio dar um impulso sem precedentes. Ela veio facilitar a vida ao utilizador
comum e tornar a navegação muito mais agradável. Como se pode depreender,
Internet e Web não são a mesma coisa.
A World Wide Web, conforme indica a expressão inglesa, é uma teia,
um emaranhado de redes e sistemas à escala mundial, que faz parte integrante da Internet, juntamente com uma série de outros recursos, como Gopher*, FTP* e Telnet. Ela é o sistema de navegação e de informação mais
recente da Internet.
Diversas características contribuíram para que ela se tornasse um 'fenómeno' mundial, que revitalizou a Net e conquistou um número espantoso de
utilizadores em permanente crescimento diário.
A Web foi a primeira a apresentar uma interface* amigável e fácil de
usar, porque recorreu à multimédia interactiva, ou seja, permitiu combinar
texto com imagem, som e/ou animação. Esta capacidade é possivelmente o
seu atributo mais atraente e apelativo, daí que concorde inteiramente com
Bard Williams quando diz: "The Web is the place where the emphasis shifts
from what is available to how it is available" (Internet 178).
Não é possível falar da Web sem falar da tecnologia de hipertexto* em
que ela se baseia. É esta a faceta que nos permite navegar ou viajar pelo
Mundo, confortavelmente instalados em casa, por meio de um simples clique
do rato. O hipertexto estabelece uma ligação permanente entre um número
infindável de ficheiros de texto, de imagem ou de som clicando o rato no link
pretendido. De seguida, e como que por artes mágicas, somos transportados
pelo Globo, sem que nos demos conta de onde estamos nem para onde seremos levados com o clique seguinte.
O objectivo de Tim Berners-Lee, o cérebro da Web, foi produzir um
novo sistema de informação que fomentasse a colaboração e a troca de informações entre investigadores, que era dificultada pela grande dispersão geográfica. De acordo com Lenny Zeltser, "The World-Wide Web (WWW) is a
product of the continuous search for innovative ways of sharing information
resources" (1 de 5).
Como sistema de navegação, a Web permite uma grande liberdade de
acção e de movimentos, dentro da 'ordem anárquica' que nela reina. Temos
acesso instantâneo à informação e uma enorme capacidade de escolha, que
tem de ser muito bem feita, pois há bom e mau. Temos acesso ao Mundo
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onde e quando queremos, seja no conforto de casa, no silêncio de uma biblioteca, na descontracção de uma sala de aula, ou no bulício de um cibercafé*.
E se a nossa localização é irrelevante para o trabalho que desenvolvemos, o mesmo se aplica à localização geográfica de um documento. Estar um
ficheiro algures na Europa, nos Estados Unidos, duas ruas abaixo da nossa, ou
em casa do vizinho do lado é perfeitamente indiferente.
Estas facetas suavizaram e aliviaram aquele mundo pesado e denso do
modo texto que era o da Internet pré-Web, assim como transformaram a Net,
dando origem a uma revolução sem precedentes no mundo das comunicações.
Por último, é importante lembrar que a popularidade e a adesão à Web
se devem igualmente à atitude do CERN, que permitiu (e continua a permitir)
a colaboração dos seus utilizadores no projecto. Como é que isto foi possível?
Concluído o esboço principal da Web, o CERN tornou público o source
code* e tem recebido com agrado a colaboração dos mundos académico e
empresarial para o seu desenvolvimento.

'Memex' ou o embrião da Web
Antes de terminar este capítulo, regresso por breves instantes ao hipertexto, vocábulo introduzido por Ted Nelson na sua obra Literary Machines,
publicada no começo dos anos sessenta, para referir que este conceito foi
apresentado pela primeira vez em 1945 pelo cientista americano, Vannevar
Bush, no artigo intitulado "As We May Think". Nele, Bush aborda o desenvolvimento da sociedade e da tecnologia americanas na era do pós-guerra,
bem como o registo, armazenamento e manuseamento de informação. Antevendo a aproximação de uma era de informação, ele antecipou-se e falou da
invenção de "a sort of mechanized file and library" (106) a que chamou
'memex' ou 'memory extender', "a device in which an individual stores all
his books, records and communications, and which is mechanized so that it
may be consulted with exceeding speed and flexibility." O 'memex' compor-se-ia de uma mesa, ecrãs, um teclado, botões e alavancas (107).
Onde foi Vannevar Bush buscar esta ideia? Ele considerava que o sistema de indexação de ficheiros existente era não só artificial, porque feito
alfabética ou numericamente, mas também pesado e fastidioso. Considerava
ainda que a mente humana não funciona desta forma, isto é, não funciona
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linearmente, mas sim por associação de ideias, "in accordance with some
intricate web of trails carried by the cells of the brain" (106). Saliento aqui
duas expressões curiosas e, a meu ver, muito reveladoras – 'intricate web',
provavelmente na origem do termo Web, e 'trails', que certamente correspondem aos links do hipertexto. Os 'trails' permitiriam ao utilizador ligar diferentes pedaços de informação, passar de uma página de um livro para outra, de
um livro para outro, o que se quisesse.
Assim, Bush entendia que era possível mecanizar a selecção por associação, sendo a característica principal do 'memex' permitir uma indexação
associativa na qual, segundo ele:
. . . any item may be caused at will to select immediately and automatically
another. . . . The process of tying two items together is the important thing.
When the user is building a trail, he names it, inserts the name in his
code book, and taps it out on his keyboard. Before him are two items to be
joined, projected onto adjacent viewing points. . . .
Thereafter, at any time, when one of these items is in view, the other
can be instantly recalled merely by tapping a button below the corresponding
code space. Moreover, when numerous items have been thus joined together
to form a trail, they can be reviewed in turn, rapidly or slowly, by deflecting a
lever. . . . [In fact,] any item can be joined into numerous trails . . . .
Thus he [the owner of the memex] builds a trail of his interest
through the maze of materials available to him (107).

Vannevar Bush foi, sem dúvida, um visionário ou futurista, como queiramos chamar-lhe, mas, acima de tudo, foi um precursor da Web. Os paralelos com a técnica do hipertexto são vários, sendo o da arquitectura não-linear
um dos mais curiosos.

NETAPREND-03
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2
A Internet na Escola ou o Mundo na Ponta dos Dedos: Sim ou Não?

O

meu entusiasmo pela informática e pela Internet como ferramenta
de trabalho não se baseia em hands-on experience com alunos, mas
em anos de uso do computador para fins profissionais e pessoais; na
utilização do computador pelos meus filhos, concretamente, na evolução
positiva que neles tenho observado – hoje, no 3.° ciclo, usam-no cada vez
mais por iniciativa própria para fazer trabalhos escolares, consultando CDROMs de referência e dicionários electrónicos de Língua Portuguesa; na análise de diversos tipos de software*, alguns especialmente vocacionados para o
ensino1; na minha experiência prática com alguns recursos da Internet; por
último, na leitura de variadíssimos registos de projectos já realizados e/ou em
curso.
A integração e os efeitos do computador e das novas tecnologias no
processo de ensino-aprendizagem não é um assunto consensual. As divergências são inúmeras e as resistências por vezes bem grandes.
A falta de consenso é manifesta nos pontos de vista curiosos, por vezes
diametralmente opostos, citados ou referidos por Janet Schofield. Segundo ela,
enquanto que Herbert Simon defende que o computador não é apenas "the
invention of the century but a 'one-in-several-centuries' innovation" (3),
Derrick Walker defende que o potencial dos computadores para melhorar a
educação é maior do que o de qualquer invento anterior, incluindo os livros e
a escrita (3). Por sua vez, Seymour Papert, célebre defensor dos benefícios da
informática educacional, afirmou em 1984: "There won't be any schools in the
future. . . . The computer will blow up the school" (3). E, em 1986, Cuban, aludindo às expectativas exageradas do passado com respeito ao impacto de
outros meios tecnológicos no sistema educativo, adverte contra a adopção precipitada de computadores nas escolas pelo simples facto de serem amplamente
1

Não querendo fazer qualquer referência específica, lembro apenas que algumas editoras portuguesas apostaram
nesta área, existindo já software educativo de grande qualidade.
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utilizados noutros locais de trabalho (3). A própria Janet Schofield refere:
"Other scholars have even argued that computer use can exacerbate problems
in our educational system . . . the longstanding achievement gap between the
rich and the poor is likely to grow even wider. . . ." (3-4).
Apesar das cambiantes das divergências sentidas no meio académico,
Schofield diz que há uma expectativa generalizada de que os computadores
beneficiarão o ensino, perspectiva reforçada por autores como Serim & Koch,
e Merrill et al. Enquanto aqueles referem que muitos professores, pais e membros da comunidade, que já viram estudantes usar a Internet como ferramenta
de aprendizagem, reconhecem o seu valor educacional (3), estes dizem:
"Some educators are making fairly extravagant claims that computers are the
solution to many of our educational problems. . . " (1). E embora defendam
que os computadores não são uma panaceia para todos os problemas, nem
tão-pouco substituirão os professores (2), afirmam: "Technology is truly
making education an exciting and changing world" (223). Este facto pode ajudar a satisfazer mais correctamente as necessidades de aprendizagem de
todos os estudantes (351), visto que muitas pessoas reclamam: ". . . it [the
Internet] remains the single-most powerful communication breakthrough since
the invention of the telephone" (347).
A Internet é um meio de comunicação com duas componentes distintas mas fulcrais – pessoas e informação. ". . . surfing the Net and searching
databases can bring students into wide and immediate contact with a truly
formidable array of information and with a range of individuals" (14), diz-se
no editorial da revista English Journal. Quer se trate de aceder a pessoas,
quer de aceder exclusivamente a informação, a interactividade é o seu atributo principal. No meu ponto de vista, é o seu grande trunfo, aquele que
torna a Internet um meio privilegiado de ensino, e provavelmente a característica que de futuro mais contribuirá para que exista maior motivação e apetência pela aprendizagem.
Por que razão poderá a interactividade contribuir fortemente para uma
mudança de atitude por parte dos alunos face à aprendizagem, para uma nova
classroom culture? São diversas as razões que encontro, entre elas: a interactividade põe os alunos a 'comunicar' entre si, com professores, especialistas e,
em alguns casos, elementos da comunidade; ela aproxima os alunos daquilo
que os rodeia, da 'sua' realidade, quer humana, quer material; ela confere
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autenticidade, objectividade, concretismo e pragmatismo à aprendizagem,
factores que contribuem para uma maior identidade com aquilo que os alunos
têm de resolver e/ou executar; ela implica dinamismo, mudança e adaptação,
pólos de atracção poderosos porque desligados da rotina; ela implica versatilidade, recurso a diversas componentes; por fim, ela requer um maior empenho
por parte de cada aluno, uma maior responsabilização e controlo pela aprendizagem individual.
Grande parte destes factores já eram atributos do sistema de ensino
americano há três décadas e meia, quando entrei para o 6th grade, nomeadamente a ligação à comunidade, a objectividade, o pragmatismo e o dinamismo, bem como o empenho individual e um certo grau de responsabilização e de controlo pela aprendizagem. Certamente que estão sendo reforçados
dadas as potencialidades da ferramenta chamada Internet.
As palavras iniciais do artigo de Dyrli e Kinnaman, "Teaching Effectively
with Telecommunications", exprimem de uma forma simples, clara e precisa
aquilo que pretendo expor ao longo deste capítulo:
Teachers know – and educational researchers confirm – that the most
meaningful learning takes place when students interact with concrete
materials; students learn best by doing. In that regard alone, computer-based
telecommunications through the Internet and commercial online services holds
tremendous instructional power, since the medium itself requires learners to
interact with on-screen resources and navigate through a myriad of links (57).

No capítulo "Establishing General Directions", da autoria de Gilbert
Valdez2, diz-se que, de acordo com pesquisa levada a cabo, 50% da nossa
aprendizagem é visual, 25% é auditiva, 15% provém de colegas e 10% de
material impresso. O recurso à tecnologia abre, assim, oportunidades de
aprender de uma forma eficaz (4 de 5), ou seja, a Internet permite criar um
modelo de aprendizagem adequado ao modo como retemos.
Estas observações são parcialmente reiteradas por Gaines, Johnson e
King quando dizem: "Technology helps move the act of learning from hearing
(and forgetting), from seeing (and remembering), to doing (and understanding).
It helps bring about the active learning we educators all encourage, but find
difficult to do" (76).
2

Director do Teaching, Learning and Curriculum Center of NCREL – North Central Regional Educational Laboratory.
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Parece-me incontestável que se aprende melhor fazendo, interagindo
com materiais verdadeiros e concretos, por conseguinte, não é de admirar
que a Internet contenha um enorme potencial em termos de ensino-aprendizagem. Por um lado, porque ela requer um contacto e uma interacção permanentes com recursos humanos e/ou materiais; por outro, porque os recursos
de que ela dispõe servem, como nenhum outro meio até hoje, factores relevantes da aprendizagem – a visão, a audição, os colegas e o elemento escrito.
O potencial da Internet deve, pois, ser incentivado e aproveitado por todos os
agentes directamente envolvidos no processo educativo.

Objectivos da integração: a perspectiva do aluno
A integração3 da Internet no currículo, mais concretamente na aula, tem
inúmeros objectivos, entre eles:
• gerar e desenvolver a 'comunicação' à escala global, aspecto central que
permitirá alargar os horizontes do processo de ensino-aprendizagem em
geral, e dos alunos em particular;
• aproximar a escola do mundo real, quebrando o isolamento das quatro
paredes da sala de aula;
• ligar as escolas umas às outras, à comunidade e ao mundo, de modo a integrá-las numa rede de organizações formativas (universidades, bibliotecas e
museus, por exemplo) e de pessoas individuais (em casa e no local de
trabalho), por forma a concretizar o conceito de 'aldeia global', contribuindo, assim, para a globalização da aprendizagem;
• aumentar o volume de informação disponível e a sua actualidade;
• conferir uma dimensão autêntica e real à aprendizagem, aumentando os
recursos informáticos e tecnológicos disponíveis, tais como o e-mail*, os
chats*, os discussion groups* e a videoconferência;
• apresentar e transmitir conhecimentos de formas diversas e aliciantes, porque
reais, recorrendo a meios multimédia como o texto, a imagem, a animação,
o vídeo, a música, gravações, etc.;
3

Integração significa combinar tecnologia com métodos ou procedimentos tradicionais de ensino de modo a gerar
aprendizagem, a tornar ambas as componentes numa experiência produtiva que leve à aquisição de novos conhecimentos (Merrill et al. 273).
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• mudar o foco da aprendizagem passando de absorção de informação para
construção de conhecimento – ". . . from ingesting information to constructing understanding" (60), nas palavras de Dyrli e Kinamman, no artigo anteriormente citado;
• centrar a aprendizagem essencialmente no aluno, afinal o alvo principal de
todo o processo;
• responsabilizar cada vez mais o aluno pela sua própria aprendizagem tornando-o mais autónomo e independente, permitindo-lhe inclusive determinar os conhecimentos que pretende adquirir;
• dar uma dimensão mais visual à aprendizagem a fim de a tornar mais sólida
e eficaz (é importante não esquecer que retemos grande parte do que
vemos);
• dar uma dimensão mais interdisciplinar ao currículo, tarefa que será mais
aliciante dado o manancial de informação e de recursos disponíveis;
• recorrer ao telementoring, ou seja, ao contacto directo com especialistas,
em tempo real ou não, por forma a desenvolver conhecimentos ligados à
realidade, bem como preparar os alunos para aspectos e contactos que
farão parte do dia-a-dia da sua vida profissional;
• desenvolver capacidades de interacção social, de aprendizagem colaborativa e cooperativa;
• desenvolver o sentido de responsabilidade pelo trabalho de equipa;
• aumentar a motivação e o sentido de realização dos alunos;
• começar a preparar os alunos do ensino primário para o novo milénio,
levando-os a compreender e a pensar sobre ideias e conceitos, a aplicar o
que aprendem, a saber pôr questões e a resolver problemas;
• preparar os jovens de hoje para o mundo do trabalho de amanhã, que cada
vez mais envolverá conhecimentos tecnológicos.
Detive-me até agora essencialmente na perspectiva do aluno, que se
pode dividir em cinco grandes áreas – alcance, autenticidade, construção,
dimensão e projecção da aprendizagem. Não pretendi ser exaustiva, mas sim
dar elementos de reflexão, pois entendo que cada professor deve fazer a selecção mais adequada ao seu próprio caso, sendo aconselhável começar por estabelecer um número razoável e praticável de objectivos, e evoluir de uma forma
estável e sólida. "Start small and let your curriculum goals guide you", ou ainda,
"start small and then build on [your] experience" (Serim e Koch 52 e 203).
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Os objectivos da integração e o professor
Abordemos agora a perspectiva do professor, afinal peça fulcral do processo educativo (creio e espero que ainda por muito tempo), cujo desempenho e
postura na aula terão, contudo, de sofrer alterações – o mesmo se aplicando aos
alunos – por forma a que se adapte à inserção desta nova tecnologia, que não é
senão mais uma ferramenta, um método ou estratagema a acrescentar a outros.
Um dos objectivos principais, senão mesmo o principal, do recurso a
esta ferramenta é acabar com o 'isolamento' característico da profissão. O
professor passa a dispor de meios excelentes e rápidos não só de contacto
com colegas, mas também de troca e partilha de conhecimentos, ideias, planos de aulas, materiais, projectos, às escalas local, regional, nacional ou internacional, sem qualquer tipo de barreira espacial ou temporal.
Por outro lado, esta ferramenta proporciona ao professor um meio de
actualização permanente de conhecimentos, de formação contínua, de aprendizagem para toda a vida, aspecto que é importante que vá sendo incutido
também nos alunos. Este aperfeiçoamento profissional processar-se-á sem barreiras de tempo e distância, sobretudo, de acordo com os interesses, as necessidades e as disponibilidades individuais.
Por último, este recurso facilita a tarefa de compilar, armazenar e trocar
informações e conhecimentos adquiridos, seja a que escala for.

Vantagens da integração
Falar das vantagens da integração das novas tecnologias no ensino,
concretamente da Internet, como ferramenta de aprendizagem equivale, por
um lado, a cair numa certa repetição na medida em que parte delas se prendem, naturalmente, com a concretização de alguns objectivos; e por outro,
equivale a falar de um grande número de assuntos que em muito ultrapassa os
aspectos negativos, como adiante veremos.
Dada a extensão de elementos a focar, creio ser útil dividir as vantagens
em quatro grandes blocos – alunos, professores, aprendizagem e currículo. A
título de sensibilização, incluirei um quinto bloco – a comunidade –, pois
parece-me pertinente e relevante que haja a percepção de que a escola pode
e deve ligar-se à comunidade, com benefícios para ambas as partes.
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Referirei o maior número possível de vantagens, associando-as a situações concretas apenas quando for imprescindível, pois elas serão exemplificadas no capítulo seguinte, "A Integração da Internet na Aprendizagem", onde
descrevo projectos já realizados e/ou em curso. Os aspectos negativos, cepticismos e resistências serão referidos e comentados de imediato.

1. Para os alunos
É difícil senão impossível, porque subjectivo, escolher a vantagem principal para os alunos da integração das novas tecnologias no ensino, contudo,
atrevo-me a sugerir que a mais bem acolhida deve ser o aumento de motivação e de entusiasmo pela aprendizagem – por duas razões. Primeiro, porque a
Internet/Web é um meio de comunicação 'novo' na escola, que proporciona
vivências e experiências absolutamente inéditas – contactos pessoais e reais,
participação em projectos autênticos e capacidade de publicar on line, entre
outros. A aprendizagem adquire interesse, razão de ser e sentido.
Segundo, porque a Internet/Web é uma ferramenta de aprendizagem
interactiva, dinâmica e poderosa, que reúne os meios que permitem aos estudantes concretizar o tipo de aprendizagem que mais os motiva. Gera-se um
empenho activo. Abrem-se perspectivas aliciantes.
A motivação resulta, assim, da integração e aplicação de conhecimentos a casos concretos da 'vida real', de modo que, ao inserir a escola no
mundo que existe para além das quatro paredes da sala de aula, estabelece-se
a ponte entre a aprendizagem e a vida, entre a escola e a realidade exterior.
Este envolvimento em projectos autênticos, em ambientes activos e
integrados de aprendizagem – este 'aprender fazendo' – gera um interesse
verdadeiro que, por sua vez, leva os alunos a assumirem maior responsabilidade pela aprendizagem, bem como a concentrarem-se mais e por períodos
mais longos.
Como grande parte dos trabalhos curriculares são feitos em conjunto,
dão lugar a uma aprendizagem de colaboração ou cooperação, que tem
como consequência uma pesquisa mais abrangente e variada, um maior
empenho na procura de qualidade, um grande espírito de entreajuda, e capacidade de interagir socialmente. Por outro lado, os projectos colaborativos
agregam equipas de alunos e professores em 'grupos de interesse', cujos resultados, especialmente quando realizados a nível transnacional, ultrapassam o
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plano da aprendizagem pura e simples, pois dão aos alunos conhecimentos
profundos sobre ambientes e culturas diferentes (NetLearning 114).
À colaboração entre alunos podemos e devemos juntar a colaboração
(via e-mail) de estudiosos, especialistas e/ou de pessoas da comunidade local,
entre outras, versadas no assunto a ser tratado. "A special aspect of collaboration the Internet facilitates is communication with experts. . . students can
even assist scientists with their research [reporting local data]. More
frequently, though, experts. . . share their knowledge with students to
encourage them to continue their inquiry" (NetLearning 117).
A integração da Internet na sala de aula e no currículo tem ainda como
vantagem relevante a 'comunicação' – um dos 'pratos fortes' da Net – à
escala local, nacional ou global. "The Internet is all about communicating. . .
Students telecommunicating with their peers no matter where in the world
they live. . .", como refere Bard Williams, com a vantagem adicional de ser "a
culturally, racially, physically, sexually blind medium" (Internet 24).
Comunicação que abre horizontes – de um conhecimento praticamente
circunscrito às quatro paredes da sala de aula passa-se para um alargamento
ao mundo. "The Internet enlarges my classroom to the size of all
cyberspace!. . . . The Internet expands their [the students'] community to
encompass the entire world! Show me another educational resource that can
do that," comenta entusiasticamente Sharon Bailey, do Online Internet
Institute4 (NetLearning 109). Gera-se uma consciencialização global.
Esta capacidade de comunicação sem precedentes é acompanhada de
diversos resultados positivos ao nível dos alunos. Por um lado, um maior interesse por acontecimentos mundiais (relatos presenciais de alunos russos a
viverem um golpe de Estado, que descreverei no capítulo seguinte), porque
não só permite informação actualizada ('just in time'), como facilita a divulgação imediata de acontecimentos importantes. Foi o caso do terramoto em
Kobe, no Japão, onde, embora os telefones tenham ficado cortados, o acesso
ao mundo exterior foi possível, poucas horas depois, graças à Internet e aos
telefones celulares (Garland e Morimoto 80). Estas autoras realçam a importância vital de tecnologia avançada de telecomunicações nas primeiras horas
que se seguem a grandes tragédias (81).
4

Online Innovation Institute é a sua nova denominação.
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Por outro lado, um maior interesse por outras sociedades e culturas – é
o contacto com o real, com o autêntico. E um interesse crescente pelo mundo
dos adultos devido à participação em projectos concretos com cientistas,
exploradores, arqueólogos, astronautas, homens de negócios, entre outros – é
o telementoring a colher frutos.
Por último, um maior à-vontade para contactar e comunicar com adultos que não se conhecem pessoalmente (via e-mail, por exemplo), o que é
positivo, pois não só se abre um mundo de novas possibilidades e perspectivas, como se preparam os alunos para o tipo de situações que farão parte do
seu dia-a-dia profissional.
A publicação virtual, on line, hoje à mão de semear de alunos (e professores), algo impensável há pouco tempo, é outra vantagem significativa, sobre
a qual Andy Carvin comenta:
With the recent expansion of the World Wide Web into academia,
students have the opportunity not only to create their own complex learning
environments – they have the ability to present that environment to other
interested parties. . . ("The Web as Publishing House" 1 de 2)

Os estudantes passam de receptores passivos a receptores-produtores
activos de informação, opinião e conhecimento. Eles podem não só dar voz
às suas ideias, como receber feedback. Consequentemente, contribuir para a
Net acarreta a necessidade de maior rigor e cuidado no conteúdo e na apresentação dos trabalhos. Nasce, espontaneamente, um grande sentido de
responsabilidade e um extremo empenho e orgulho em publicar algo que
esteja 'impecável'.
Serim e Koch dizem que a possibilidade de publicar para um público à
escala mundial motiva os alunos a escrever melhor e a criar uma apresentação de nível profissional (141), enquanto que Dyrli e Kinnaman referem que
as telecomunicações dão aos alunos "the added benefits of writing for genuine
audiences and gaining the perspectives of individuals far beyond the school"
("Energizing the Class Curriculum" 68). Na realidade, aquilo que se põe numa
página da Web pode ser lido por inúmeras pessoas e ser alvo de comentários
e/ou críticas de qualquer um, a começar pelos colegas.
Toda esta capacidade de comunicação confere um poder enorme e
diferente do habitual a alunos e professores. Uns e outros podem comunicar
com qualquer parte do mundo e com um número incalculável de pessoas.
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Uns e outros têm 'o mundo na ponta dos dedos' e podem chamá-lo para dentro da sala de aula ou para dentro das suas casas, bem como levar os seus
pequenos mundos ao resto do Mundo. Uns e outros podem ainda dar a
conhecer as suas escolas, os seus projectos e as suas localidades a um público
mundial vastíssimo, assim como conhecer o que se passa com outros em
qualquer ponto do Globo. Uns e outros podem fazer pesquisa, estudar e
aprender onde e quando melhor lhes convém.
A inserção da Net na sala de aula tem outra faceta peculiar – ela põe
alunos e professores em pé de igualdade. É a democratização do acesso à
informação, que encaro como uma vantagem. O professor deixa de ser 'the
sage on the stage' para se tornar 'the guide on the side' (Serim e Koch 191).
Daniel Kinnaman diz, a este propósito:
There was a time when information was located primarily in the minds of
teachers and in books (which is why schooling is structured the way it is
today), but that is no longer the case. Information is everywhere and global
communications are just a local phone call away (78).

O professor deixa de ser o detentor do saber e o 'debitador de matéria'
para se tornar um facilitador, um guia, um orientador da construção do
conhecimento, a quem o aluno recorre quando necessita. Gera-se um ambiente de aprendizagem em comum que tem como consequência um relacionamento mais natural e próximo entre alunos e professores. Os alunos (que já
nasceram com estas tecnologias e têm uma intuição muito forte para elas)
podem mesmo ajudar os professores, com benefícios daí resultantes. É o
caminhar para a democratização do processo de aprendizagem.
O computador estimula ainda diversas facetas dos alunos como a criatividade, a vontade de assumir riscos, a curiosidade e a capacidade de resolver
problemas. "Technology. . . can promote risk taking, inquisitiveness, and
problem solving, say educators" (Smith 47). Tão ou mais importante que isto é,
a meu ver, o facto de ela poder ajudar os alunos a desenvolver "higher-order
thinking skills such as analysis, criticism, and divergent questioning. . . skills
[which] are crucial for continued learning and, ultimately, success in the adult
world" (Smith 48).
Dado que a Internet contém um manancial de textos afins oriundos das
mais diversas fontes, cultural, social, económica e politicamente falando,
entendo ser relevante desenvolver uma outra capacidade – a análise dos pontos
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de vista, dos preconceitos e das tendências manifestadas nos documentos. É
um elemento fulcral de avaliação de documentos escritos, particularmente a
nível da Internet, onde não existe uma triagem dos materiais. Assim, ao guiarmos os alunos na análise e crítica de um texto, isto é, no pensamento crítico,
podemos desde logo conduzi-los à descoberta desses elementos, que os ajudam a tirar conclusões, inclusive sobre a maior ou menor credibilidade, validade e fiabilidade das fontes5, aspecto da maior importância. "Becoming
information literate. . . is a necessity. . . . [because] students have access to
raw data and unpublished sources" (134), afirmam Serim e Koch.

2. Para os professores
Do ponto de vista dos professores, a Internet abre horizontes – ajuda-nos a sair do nosso maior ou menor isolamento ao permitir-nos comunicar
a qualquer escala, encontrar colegas em qualquer parte do mundo, partilhar ideias, planos, projectos, aprender uns com os outros. Desenvolve-se
uma consciencialização global, que gera um maior espírito de partilha e
de ajuda mútua. Há sempre alguém willing to lend a helping hand. Em
contrapartida, qualquer que seja o nosso grau de conhecimentos em matéria de informática e de navegação na Net – principiantes ou especialistas –
há sempre alguém a quem podemos dar a mão. Serim e Koch realçam este
aspecto:
One of the beauties of the Internet is that no matter how specialized an area of
interest, there is someone who can point the way. . . who knows and will
share what you need to know. At the same moment, there are elements of my
experience which enable me to serve this same role for someone else. The
Internet creates the possibility for connections to be made in both directions
(245).

Na realidade, a Internet gira em torno do espírito de partilha, gera solidariedade e faz-nos sentir úteis, por pouco que saibamos.
A actualidade da informação disponível é uma vantagem adicional inegável. É frequente acedermos a um ficheiro que teve a sua última actualização
poucos dias antes, ou até mesmo no próprio dia em que o consultamos. Esta
5

Serim e Koch sugerem a consulta do documento "How to Critically Analyze Information Sources" (disponível:
http://www.library.cornell.edu/okuref/research/skill26.htm), que aborda a questão da validade das fontes de informação de uma forma esquemática, breve e prática (135).
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capacidade de resposta é imbatível quando comparada com outros meios,
nomeadamente o documento impresso, o livro ou mesmo o CD-ROM6.
A Net dá-nos ainda a possibilidade de comparar rápida e eficientemente informações provenientes de diversas fontes. Por outro lado, facilita o
trabalho de colaboração, porque é um meio interactivo e bidireccional.

3. Para a aprendizagem
Passando para a esfera da aquisição de conhecimentos, verifica-se que
o recurso a esta tecnologia gera novos tipos de aprendizagem, mais centrada
no aluno (student-centered), mais baseada em projectos (project-based), mais
baseada em investigação e em respostas a questões (inquiry-based). É uma
aprendizagem participativa, activa, dinâmica, na qual o aluno vai construindo
o seu próprio conhecimento.
A aprendizagem centra-se muito mais em torno de interesses, capacidades e necessidades pessoais, daí tornar-se mais individualizada, deixando ao
professor tempo para dar atenção a quem o solicite7. Por conseguinte, ela permite que se contemplem diferentes ritmos de aprendizagem em simultâneo. "In
schools, the computers are making possible the elusive dream of individualized
education, even as they facilitate collaborative learning and intercultural
communication" (Poole 74).
Por sua vez, a aprendizagem recorre a e baseia-se em materiais mais
actualizados, concretos e autênticos. O utilizador tem a possibilidade de se ligar
a ". . . worldwide events as they are happening, communicate instantaneously
with people on every continent, participate in cooperative online projects, and
explore content themes interactively . . ." ("Energizing the Classroom Curriculum"
65).
O recurso à Net/Web e ao hipertexto substitui a aprendizagem linear tradicional por uma aprendizagem inovadora, não-linear, ou "webbed", pois o aluno
pode seguir os links* nas mais variadas direcções ("Teaching Effectively" 57).
A tecnologia pode ainda desenvolver e intensificar a interdisciplinaridade, que ajuda os alunos a estabelecer ligações naturais entre o seu conheci-

6

Contudo, há quem lamente o facto de a actualidade 'sacrificar' as versões anteriores dos documentos em causa por
falta de capacidade de armazenamento.
7
Refiro o caso seguinte, que me parece elucidativo. Encontrava-se um observador a assistir a uma aula baseada em
computadores. Terminada a sessão, dirigiu-se a um aluno de 9 anos e perguntou-lhe: "What does the teacher do?"
Resposta pronta da criança: "Oh, he's very important. He's there in case we need him" (Poole 81).
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mento e o mundo (Smith 48). A videoconferência, quando disponível, dá vida
a esta ligação escola-mundo exterior e permite aos estudantes ver o mundo de
um modo mais válido (porque real, autêntico) do que quando estudam por
manuais (Smith 50). "With a textbook you pretty much read it, forget it. . . .
This way there's no ignoring it" (Smith 52), comenta Werner Pastran, um
aluno. É uma perspectiva curiosa e legítima.
Boris Berenfeld acrescenta outras vantagens, entre elas a faceta
'humana' que certos aspectos da aprendizagem assumem, porque os alunos
contactam directamente com pessoas, e a exposição a "role models" através
do telementoring (82-83).

4. Para o currículo
Relativamente ao currículo, Dyrli e Kinnaman defendem que a tecnologia pode afectar 'o que' se ensina e 'o modo' como se ensina, enriquecendo e
melhorando o currículo existente, por um lado, projectando-o para o exterior
com recurso ao telementoring e à publicação virtual, por outro. O facto de os
recursos on line serem "unedited and unfiltered" exige mudanças inevitáveis
por parte dos professores, levando-os a ensinar "discernment, the expression
of taste, and good judgment". Como os alunos vão precisar de know-how analítico e de saber processar informação, concluem que o professor é um
elemento fundamental no mundo das telecomunicações ("Energizing the
Classroom" 70).
Outro aspecto muito importante, referido por Berenfeld, que encaro como
uma vantagem, mas sobretudo como uma perspectiva extremamente positiva, é
o facto de, pela primeira vez, se reunirem condições para que não haja desfasamento entre os meios que a escola e o mundo exterior proporcionam:
For the first time, we can truly prepare generations of students for the
future. And also for the first time, students will benefit from the newest
technologies rather than be the last to use them. Students can follow the
latest advances in all learning domains as they occur, rather than read about
them a decade later in textbooks (83).

5. Para a ligação escola-comunidade
Por último, o quinto bloco a que me referi – a comunidade – pólo
de extrema importância na cultura americana e móbil de actividades
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socioculturais. A escola americana encontra-se tradicionalmente ligada à
comunidade como centro de actividades sociais, culturais e académicas.
A nossa tradição é muito diferente, existindo uma separação nítida entre
as duas instituições, embora a situação esteja a mudar. Considero que esta
mudança deve ser aproveitada e estimulada pelas novas tecnologias por
forma a estabelecer laços entre a escola e a comunidade, com vantagens
para ambas as partes. "The Internet can help break down the walls
between the school and the community" (Serim e Koch 234), diz Mary
Ellen Verona.
De facto, a primeira vantagem desta integração é aproximar a escola da
comunidade, pondo ambas as instituições em contacto através da publicação
on line de trabalhos, projectos, informações académicas e outras, de interesse
para a comunidade local. "Students . . . are becoming actively involved in
learning how their cities function and the unique resources their communities
have to share with the world" (NetLearning 232).
Os objectivos das publicações divergem de escola para escola e de
comunidade para comunidade. Enquanto que umas escolas dão informações
acerca de si próprias e dos trabalhos dos alunos aos pais e à comunidade em
geral, outras estudam a forma como podem publicar informações sobre as
suas comunidades e adquirir conhecimentos sobre outras.
A própria comunidade pode e deve criar as suas páginas na Web para
pôr informações e actividades ao dispor de todos. É o espírito de partilha, que
leva ao estreitamento dos laços comunidade-escola.
Outra vantagem deste meio é possibilitar o recurso on line a elementos
experientes em determinadas áreas, que partilhem conhecimentos e ideias e contribuam para um aumento dos recursos educativos – de novo o telementoring
como excelente estratégia de aprendizagem em estreita ligação com o mundo
exterior.
O inverso também é possível, ou seja, os estudantes que têm ou adquirem bons conhecimentos informáticos e de navegação na Internet podem
auxiliar e dar formação a membros da comunidade e de empresas locais.
Além disso, os recursos informáticos da escola podem ser partilhados com a
comunidade fora dos horários escolares. Nada disto é novidade na América
onde, como referi, a escola se encontra ao serviço da comunidade.
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Cepticismo face à adopção da Internet nas escolas
Apesar da minha evidente predilecção por esta nova ferramenta de trabalho e optimismo relativamente ao seu futuro na escola, tenho tido os meus
momentos de dúvida, comuns a outras pessoas tão ou mais entusiastas que eu.
Porquê? Sobretudo porque me interrogo se é legítimo, aconselhável e vantajoso equipar escolas com estas novas tecnologias quando faltam recursos
humanos e materiais de 'primeira necessidade' tais como instalações condignas, livros nas bibliotecas, equipamentos nas salas e nos laboratórios, ginásios,
professores e pessoal auxiliar. Simultaneamente, penso que estes problemas
são comuns às escolas de todos os tempos e que, melhor ou pior, elas têm evoluído, em geral, graças à extrema dedicação de muitos e variados elementos
envolvidos no processo educativo.
No editorial "Why Net Day?", Judy Salpeter confessa sentir-se por
vezes céptica, apesar da perspectiva optimista. NetDay foi uma jornada
realizada a 9 de Março de 1996, em toda a Califórnia, com o objectivo de
apetrechar com meios multimédia e ligação à Internet pelo menos um
quinto das 13 000 escolas do estado. (A Califórnia estava a ser a cobaia do
resto do país.) Nela tomaram parte pais, professores, pessoal administrativo, voluntários e pessoal de empresas high tech, que forneceram grande
parte dos equipamentos.
Esta iniciativa foi ainda aproveitada como momento de reflexão sobre
as tecnologias educativas em geral, a prioridade a dar aos computadores, ou
não, perante problemas de base como os que acima mencionei, e o esforço
subsequente de manter tudo em funcionamento.
É este o momento em que Judy desabafa que seria óptimo que todos os
aspectos da educação tivessem a mesma atenção que recebe actualmente a
tecnologia, e em que admite momentos de dúvida com respeito à adequação
ou não da Internet como ferramenta do processo de ensino-aprendizagem.
Contudo, imediatamente inflecte vários graus para apontar duas vantagens
inegáveis da tecnologia: a facilidade de acesso a recursos espantosos e a instantaneidade de acesso a pessoas que de outro modo não se conheceriam,
com os inerentes benefícios – vantagens estas que a levam a terminar num
tom optimista, afirmando que 'vale a pena'. E justifica: ". . . it's hard to turn
our backs on any national effort where the beneficiaries are kids" (5).
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Por tudo isto, não posso deixar de partilhar a convicção manifestada
por Boris Berenfeld nas palavras finais do seu artigo: "It is true that roofs leak,
but. . . the new millennium promises advances greater than ever imagined.
The groundwork for these opportunities must be laid in our schools today"
(83).
É fundamental que a educação acompanhe os tempos, que 'não perca o
comboio' do futuro sob pena de um desfasamento grande e prejudicial entre a
preparação possível e a preparação desejada, entre a escola e a carreira
futura, entre a escola e a sociedade. Acompanhar os tempos e dar a melhor
educação e formação ao alcance, tirando o melhor partido dos recursos existentes, equivale a preparar os jovens para o futuro.
Nesta perspectiva, concordo plenamente com Boris Berenfeld quando sustenta que há inúmeras razões para usar a 'infosfera' (a sua metáfora para Internet)
com vista a satisfazer objectivos pedagógicos avançados, entre eles, preparar os
estudantes para o trabalho do futuro, trabalho esse que vai exigir muito mais do
que aptidões mecânicas como ligar um computador e um modem*.
The emerging infosphere is changing how we work and how we find,
access, analyze, process and exchange information. These information
access and management skills, as well as the ability to critically evaluate
information, are what students will need to ensure their competitiveness in
the workplace of tomorrow (82).

Se estes não fossem já por si argumentos de peso a favor de prosseguir
com a ligação das escolas à Net, ele apresenta um outro, comum a muitas
pessoas, mas posto de uma forma directa, realista e inovadora: "The
infosphere offers a vast palette of learning resources that would be beyond the
means of even the wealthiest schools to obtain in any other way" (82).
Para que este tipo de argumento se torne crível aos olhos dos cépticos e
renitentes, é necessário que seja apresentado e demonstrado. "Show them
[faculty] that technological change is worthwhile" (Armstrong 69). 'Ver para
crer'. Só assim será possível convencer. Isso requer pessoas totalmente empenhadas e determinadas não só a encorajar outros a seguir o mesmo caminho,
mas também a dar-lhes a formação adequada e imprescindível para que possam, por sua vez, dar a necessária formação aos alunos antes de enveredarem
pela utilização desta poderosa ferramenta que é a Internet.

NETAPREND-04
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Aspectos negativos da Internet
Que aspectos negativos são geralmente apontados à Internet? Desde
logo o facto de ter de tudo – o bom e o mau. "The Internet, after all, is a
confederacy of single-minded users in a multicultural society. . . only [governed
by] the good sense of those who place information there" (Internet 90),
comenta Bard Williams.
Considero que o bom senso dos utilizadores-produtores não é suficiente. É necessário preparar os estudantes-receptores no sentido de saberem
separar o trigo do joio, conforme mencionei anteriormente. O editorial do
English Journal refere que a riqueza de material existente em muitas bases de
dados electrónicas é, em grande parte, "undifferentiated and unedited", por
isso, ensinar os estudantes a recolher, seleccionar e avaliar a informação é
uma faceta adicional da "electronic age" (14).
"Since the Internet is a user-patrolled highway with its own culture and
codes, students may wander into alleys and byways that contain inappropriate
material" (46), diz Marguerite McGlinn, que aconselha a enfrentar este mundo
vasto e diverso dando a conhecer aos alunos os recursos disponíveis, os possíveis problemas e a metodologia a seguir.
Merrill et al., favoráveis à utilização dos computadores nas escolas,
advertem:
The Internet is a great resource of information, but the information is not
moderated. The Internet can also be a source of offensive and inappropriate
information. Teachers need to be aware that giving students free access to the
Internet gives them free access to some pornographic and other objectionable
material (218).

A explicação é dada mais adiante quando esclarecem que a Internet
existe "free from local, state, national or international regulation" (347).
Como tentar evitar este tipo de situação? Com uma planificação muito
bem estruturada, directrizes bem definidas e opções de links bem delineadas,
para procurar impedir que os alunos enveredem por caminhos semelhantes e
se dispersem, em detrimento do essencial. Por outro lado, concordo com Judy
Salpeter, em "Is it Safe out there on the Net?", quando diz que é importante
que os estudantes tomem consciência de que a utilização da Internet é um
privilégio a que têm direito para fins meramente 'educativos'. Compete ao
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professor alertar para isso, estar atento ao que se passa e exercer vigilância
adequada, como em qualquer aula tradicional.
Gostaria de salientar que o problema de materiais impróprios, ou
mesmo obscenos, não se põe apenas na escola. Ele pode pôr-se em casa, na
via pública ou em qualquer outro local onde haja acesso a meios de comunicação que fazem parte do quotidiano. Que dizer da televisão, dos vídeos, dos
livros, das revistas, do telefone? E, actualmente, até do e-mail, através do qual
podem chegar mensagens de qualquer lado e de qualquer tipo? Assim como
existem listas telefónicas, já existem listas de endereços e-mail 8.
Parece-me que não devemos fazer da Internet um 'papão', ou um
'bicho-de-sete-cabeças', pois os sites mais impróprios são bastante específicos e ainda em número relativamente reduzido. Por outro lado, e à semelhança do que já acontece com a TV (em que é possível bloquear o acesso
a determinados canais), também aqui, como diz Judy Salpeter, "a growing
number of tools allow [us] to tailor the sorts of Internet access students
have" ("Is it Safe?" 6). Cabe a cada um de nós, professores e pais, exercer
vigilância. Tal como em outros aspectos da vida, devem prevalecer a moderação e o bom senso.
Além da qualidade duvidosa e/ou nefasta de certos materiais, existe
ainda o problema da quantidade, aquilo a que Dyrli e Kinnaman se referem
como "a vast, convoluted, and often impenetrable information/communications
jungle, where trying to find those valuable resources and experiences leads
easily to frustration, confusion, and discouragement" ("Telecommunications"
79). Além do indispensável know-how exigido ao utilizador sobre como
enfrentar estes obstáculos, há search engines* que permitem cada vez mais
modalidades de busca para minimizar as dificuldades que, sejamos realistas,
existem em maior ou menor grau.
Outro aspecto negativo relevante é a desigualdade de oportunidade e
de acesso a estas tecnologias, concretamente, a situação dos haves e
have-nots da tecnologia, alvo de pontos de vista muito divergentes, uns optimistas, outros pessimistas. Referindo o Census Bureau Report de 1993, o editorial do English Journal diz que a tecnologia é cada vez mais encarada como
8

Aparece regularmente na minha 'caixa' de correio electrónico publicidade a exposições e a serviços, assim como já
apareceu um questionário de um doutorando, devidamente identificado, a que respondi.
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uma nova força que gera um maior fosso socioeconómico do que aquele que
já existe na sociedade americana (14). Gaines, Johnson e King dizem que as
desigualdades de classe, sexo, raça e situação económica estão intimamente
relacionadas com o acesso negado ou restrito às ferramentas da tecnologia,
consequentemente, os have-nots têm cada vez menos (74). Mais adiante afirmam que a equity exige que se dê atenção às necessidades e aos estilos de
aprendizagem (76), para depois concluírem:
It's part of the time-honored American dream that we provide
educational opportunity for all our students. That's not enough anymore.
We've got to secure the education of each student. Equity requires that we
assure both adequate opportunities and resources for each and every student
we serve (78).

Parece-me ser este um dos caminhos a seguir se pretendermos reduzir o
fosso entre os haves e os have-nots da educação tecnológica, tema extremamente
controverso. Cabe a todos os intervenientes no processo educativo, à comunidade local, à sociedade em geral, e por que não às empresas do sector informático e tecnológico, contribuir para que esse fosso seja largamente reduzido.

Resistência à integração
Por parte dos professores há inúmeros factores de resistência, a meu ver
compreensíveis, no entanto, passíveis de alteração. Grande parte dos docentes
de hoje entraram para o ensino quando não se vislumbrava a existência de
computadores nas escolas. Vários são os autores que atestam este facto. "For
those of us who began our careers teaching before the mid 1980s, the Electronic
Classroom is not something we anticipated. . . It is our obligation, however, to
work in this brave new world" (English Journal 13). Kopp e Ferguson dizem:
"Teachers who entered the profession more than a decade ago preceded the
advent of the personal computer, thus their training on this potent learning/
teaching tool is non-existent" (80). Janet Schofield desenvolve o mesmo ponto
de vista, mas vai mais longe quando refere dois aspectos importantes – a experiência pré-ensino não apresentou modelos criativos de como usar os computadores para enriquecer o currículo nem de como ajustar métodos tradicionais
para tornar possível uma utilização eficaz dos mesmos; além disso, não deu
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formação técnica sobre como usar os computadores e o software disponível
(110). Naturalmente que a ignorância informática leva ao desconhecimento de
como ensinar os alunos a usar correctamente os computadores.
Se recuarmos a meados dos anos setenta, altura em que entrei para o
ensino, a situação agrava-se ainda mais. Creio não estar longe da verdade se
disser que a formação informática da maioria dos professores dessa época é
nula, ou quase, quando muito baseia-se num maior ou menor grau de autodidactismo, que resulta de um interesse ou de uma curiosidade pelo meio em
si e pelas suas potencialidades.
Assim, é natural que exista uma acomodação à forma tradicional de
leccionar, que advém de anos de experiência, como é compreensível que
se sinta inércia e resistência quando se fala em mudar. Afinal, resistir à
mudança é próprio do ser humano. Mas o que se pode e deve é tentar
ganhar adeptos.
No editorial atrás referido, diz-se que temos obrigação de participar
neste 'admirável mundo novo'. Contudo, entendo que não se deve forçar ninguém. Na realidade, existem pessoas que simplesmente não querem. Tal
como em outras situações do quotidiano, é preferível e mais benéfico ter pessoas que aderem de moto próprio, ou porque qualquer apresentação as convenceu, ou porque vêem resultados palpáveis em colegas (e não querem ficar
atrás), ou simplesmente porque desejam participar nesta 'onda de mudança'.
Outros factores de resistência prendem-se com a falta de confiança
para largar práticas convencionais de ensino a favor de práticas novas e desconhecidas (Berenfeld 81); o receio de falhar, que pode gerar situações embaraçosas ou ridículas na presença de alunos e colegas (Armstrong 69); ou o
receio de poder parecer incompetente (Schofield 113).
O receio de falhar deve-se essencialmente à falta de formação, referida
por Berenfeld e Schofield, que por sua vez resulta da falta de tempo dos professores dentro e fora da escola (demasiado absorvidos em actividades lectivas e escolares)9, bem como com da falta de recursos/meios das escolas para
dar formação adequada.

9

Hester Fuller, na comunicação "What Do Teachers Say they Need?", cita Steve Cavrak, Director Adjunto dos
Academic Computing Services da Universidade de Vermont: "Teachers don't have the in-school time to make use
of telecommunications for their own 'professional' development" (2 de 7).

A Internet na Escola 53

2 A Internet na Escola

Hester Fuller refere também a adaptação a um meio novo, que implica
aprendizagem na escola e em casa, e cita Randy Zeitvogel10: "Given the time
to play, the teacher will then feel more comfortable with the technology and
will be willing to use it in the classroom" (3 de 7). Mas para alguns essa adaptação representa como que um regresso à escola. "We are going back to
school as first graders again and relearning to 'read' and 'write' with these
communication media" (4 de 7), afirma Sheila Greenbush, do Teachers
College da Universidade de Columbia (citada por Fuller).
O receio de falhar e a consequente vergonha e/ou possível exposição ao
ridículo prende-se com um aspecto a que já me referi anteriormente – o nível
de conhecimentos dos alunos. Na realidade, muitos jovens de hoje estão como
'peixe na água' relativamente aos computadores. Assim, ou o professor domina
a situação e, em caso de qualquer 'acidente de percurso', tem a humildade de
aceitar ajuda de quem sabe mais, neste caso um aluno, ou então pode realmente ver-se envolvido numa situação embaraçosa. Hester Fuller refere que
pode dar-se uma troca frequente de funções com os alunos, especialistas na
matéria, o que pode ser incómodo para muitos professores (4 de 7).
A confiança adquire-se com treino e nem sempre o professor tem disponibilidade na escola ou até meios em casa para o fazer. Mas também se
adquire sabendo que há apoio técnico na escola. Se ele não existir, pode tornar-se num factor de dissuasão.
Janet Schofield menciona dois outros factores (curiosos) de resistência –
o receio de que a falta de conhecimentos se traduza numa perda de autoridade (114) e o sentimento de ansiedade por ter de ensinar a usar uma
máquina desconhecida e ameaçadora (116).
Hester Fuller refere ainda duas manifestações de resistência, ou barreiras, como lhes chama: mecanismos de busca na Internet/Web desadequados
ao ensino e às necessidades dos professores, o que, em função da variedade
de qualidade dos materiais, torna a procura do elemento necessário um desafio (3 de 7); e cepticismo acerca dos verdadeiros benefícios destas novas ferramentas e abordagens (4 de 7).
É minha convicção que embora haja aspectos negativos a que é absolutamente necessário dar especial atenção, eles são amplamente suplantados
10

"UNIX Systems Manager and teacher trainer for the Hampstead, NH, School District" (2 de 7), conforme refere
Hester Fuller.
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pelos aspectos positivos, concretamente pelo facto de que podemos aprender
muito uns com os outros e, assim, ir construindo o nosso conhecimento.
Termino com palavras de Kopp e Ferguson, que exprimem de uma
forma clara e directa aquilo que pretendi transmitir ao longo deste capítulo:
"The future is overtaking the present at a breath-taking (sic) pace. . . . Crucial
to catch-up (sic) is the leap into technology" (80).
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números professores adoptaram já as novas tecnologias, nomeadamente o
recurso à Net/Web, como elemento integrante da prática lectiva por forma
a transformar as salas de aula de hoje em ambientes de aprendizagem global. Com que objectivo? Sobretudo o de proporcionar ambientes dinâmicos e
motivantes, onde os alunos exploram o mundo real e aprendem fazendo;
onde os alunos vão ao encontro dos seus interesses, conduzem a aprendizagem e se responsabilizam por ela; onde os alunos colaboram uns com os
outros, rompendo com o isolamento mais ou menos generalizado a que são
votados pela recepção passiva de informação da qual, infelizmente, pouco se
transforma em conhecimento.
O romper do isolamento aplica-se também aos professores, os quais, para
prepararem projectos colaborativos ou cooperativos com turmas de outras escolas, têm necessariamente de entrar em contacto com colegas, que tanto podem
estar numa escola da zona, como num local distante do país ou ainda num ponto
remoto do Globo. Eliminam-se barreiras geográficas e temporais. Dá-se início a
um processo de comunicação global entre pares que, na maioria dos casos, vicia
saudavelmente e se torna imparável, produzindo como que o efeito de uma bola
de neve. Com o tempo, esta capacidade global de comunicação conduzirá à globalização da aprendizagem entendida como uma aprendizagem conjunta, completa e abrangente em que cada um mantém a sua identidade própria, e não
como uma tendência de uniformização ou de padronização sociocultural.
A 'aldeia global' é hoje uma realidade em termos de telecomunicações,
pois estamos cada vez mais 'a phone call away' uns dos outros. Tornemo-la uma
realidade em termos de educação e adoptemos a expressão 'educação global'.
O recurso às novas tecnologias obriga a uma escola diferente, a uma
forma diferente de aprender, a um aluno diferente, a um professor diferente.
Dado que o aluno passa a ser o 'centro' das atenções (e que o professor desce
definitivamente do seu pedestal), surge uma nova postura por parte de ambos
que dá lugar a uma nova 'cultura' da sala de aula.

56 A Integração da Internet na Aprendizagem

Certos autores encaram esta transição como sendo o passado a dar
lugar ao presente. Na minha perspectiva, é o 'presente' a dar lugar ao 'futuro'.
Porquê? Considerando que o processo de inserção das novas tecnologias na
prática lectiva está ainda aquém das expectativas, pelo menos entre nós,
parece-me prematuro falar de ontem a dar lugar a hoje. Numa visão que creio
ser mais realista, prefiro falar de 'hoje' a dar lugar a 'amanhã'.

O presente e o futuro do ensino
Que factores contribuirão para distinguir o presente e o futuro do
ensino? Analisemos esta questão em quatro planos diferentes – a escola, a
aprendizagem, o aluno e o professor.
Enquanto que a escola de hoje
• está praticamente limitada às quatro paredes da sala de aula, a de amanhã
abrirá as portas ao mundo exterior e estará em permanente interacção e
colaboração com outras escolas;
• está ainda bastante desligada da família e da comunidade, a de amanhã
abrir-se-á a estas duas instituições;
• se rege por períodos lectivos de 50 minutos, a de amanhã reger-se-á por
períodos lectivos de duração diversa.
No que se refere à aprendizagem, enquanto que a de hoje
• se centra no professor, a de amanhã centrar-se-á no aluno;
• é massificada, a de amanhã será muito mais individualizada;
• é essencialmente unidisciplinar, a de amanhã será multi e interdisciplinar;
• é igual para todos, independentemente dos anseios, capacidades e ritmos
individuais, a de amanhã permitirá contemplar os interesses, as necessidades, as aptidões e os ritmos de cada aluno;
• se baseia ainda em parte na memorização, a de amanhã incidirá no raciocínio através da análise e resolução de problemas e situações reais, concretas.
No que diz respeito ao aluno, enquanto que o de hoje
• é ainda em grande parte um receptor passivo de informação, o de amanhã
contribuirá activamente para a construção do seu conhecimento;
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• trabalha a maior parte do tempo isoladamente, o de amanhã trabalhará fundamentalmente em colaboração;
• se encontra desmotivado porque não vê relação entre o que aprende e a
sua vida, o mundo que o rodeia, o de amanhã sentir-se-á motivado porque
terá de enfrentar e resolver problemas autênticos do mundo real.
Relativamente ao professor, enquanto que o de hoje
• passa grande parte do seu tempo a transmitir conhecimentos ('the sage on
the stage'), o de amanhã será muito mais um facilitador, um orientador que
guia a aprendizagem ('a guide on the side');
• está mais ou menos preso a um programa e a um manual, o de amanhã
basear-se-á em interesses, necessidades e aspirações dos alunos, e recorrerá
a informação actualizada, em cima do acontecimento;
• se encontra bastante isolado e confinado à sala de aula, o de amanhã romperá com esse isolamento, partilhando ideias, estimulando e colaborando
com colegas, onde quer que se encontrem.

A aprendizagem baseada em projectos
Que tipo de trabalho envolve a 'revolução pacífica' que acabo de
referir? Ou será antes "a steady evolution that will involve integration of the
new along with the tried and true" (Poole 420)? Seja como for que encaremos esta transição, ela envolverá um trabalho que coloca o aluno como
eixo central. Será ele o pivô, quer o trabalho envolva projectos baseados
na Net (Net-based projects) com pesquisa, troca de informações e/ou
publicação on line; quer envolva projectos colaborativos (collaborative
projects) à base de recolha, análise, interpretação e partilha de dados, trabalho in loco, pesquisa, etc.; quer envolva ainda projectos de investigação
(inquiry-based projects) com vista à resolução de um problema, projectos
esses que podem compreender grupos de discussão, treinar/aprender
fazendo, ou ensinar outros.
Este terceiro capítulo trata fundamentalmente da aprendizagem baseada
em projectos (project-based learning), uma abordagem inter e multidisciplinar
conduzida pelo aluno, que implica: "real-world inquiry over an extended
period of time where students collaborate to solve real-world problems and
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contribute their findings to the body of knowledge on the subject" (Serim e
Koch 100). O objectivo é duplo: motivar os alunos e gerar um ambiente participativo de aprendizagem e aplicação de conhecimentos.
Este tipo de aprendizagem tem diversas componentes, entre elas a
investigação aprofundada, a colaboração ou cooperação, o contacto com
especialistas (telementoring), a condução do processo de aprendizagem pelos
alunos, a resolução de problemas do mundo real num ambiente interdisciplinar, a pesquisa autêntica, e a publicação do trabalho e dos respectivos resultados (Serim e Koch 108).
Começarei por descrever projectos de curta duração que servem de
sensibilização, introdução e adaptação a estes novos meios, para seguidamente descrever projectos de diversos tipos, mais ou menos longos, ligados a
diferentes áreas do ensino, e terminar com projectos aplicados ao ensino do
Inglês (como língua estrangeira ou materna).
Colaborar com turmas distantes motiva mais, desenvolve a capacidade
de comunicação e obriga a utilizar eficazmente ferramentas e recursos da
Internet. Quando a colaboração envolve grupos estrangeiros, obtém-se um
valor acrescentado – desenvolvem-se os conhecimentos geográficos e culturais, e contribui-se para um maior entendimento entre povos e culturas. No
caso dos nossos alunos, desenvolvem-se ainda capacidades linguísticas.
Assim, parece-me legítimo dizer que a aprendizagem se torna mais abrangente, pois prolonga-se para além do mero conteúdo.

Conselhos práticos para iniciar e desenvolver um projecto
Como dar início e desenvolver um projecto à base de telecomunicações e das novas tecnologias? Barron et al. sugerem o seguinte: (1) dominar o
equipamento antes de o utilizar nas aulas; (2) seleccionar um projecto adequado que tire o máximo de proveito das tecnologias e dos recursos disponíveis; (3) dar 'sentido' ao projecto, definindo-o e estruturando-o cuidadosamente; (4) reduzir ao máximo o tempo on line; (5) treinar alguns alunos para
ajudar na manutenção do projecto; (6) começar com poucos participantes e ir
aumentando à medida que se adquire experiência; (7) dar prazos dilatados
para a recepção de respostas ao "pedido de colaboração" que se anuncia;
(8) fornecer o máximo de informações sobre o projecto, tais como: contactos
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necessários (e-mail, snail mail e telefone/fax), prazo de inscrição, objectivos,
tempo de duração, nível e número máximo dos participantes, e tipo de trabalho a desenvolver; (9) manter um contacto regular com os intervenientes (pelo
menos uma vez por semana); (10) partilhar os resultados com todos os participantes; (11) enviar mensagens de agradecimento a todos logo que termine o
projecto (6-7).
Dyrli e Kinnaman referem ainda: (1) definir com clareza os objectivos,
as tarefas e os resultados esperados; (2) escolher um título sugestivo; (3) redigir um anúncio conciso do projecto; (4) definir as disciplinas abrangidas;
(5) determinar as datas de início e fim do projecto, bem como os prazos para a
inscrição e para as diversas fases; (6) elaborar todos os materiais necessários;
(7) escrever cartas-padrão de aceitação ou rejeição (por excesso de candidatos, por exemplo) no projecto, bem como de envio de materiais; (8) anunciar
o projecto em discussion groups* e mailing lists*; (9) responder de imediato a
todos os pedidos de esclarecimentos; (10) manter os prazos predeterminados
("Connecting with the World" 61-62).
Estes mesmos autores dizem que o êxito de um projecto depende de
elementos-chave como uma planificação muito cuidada, objectivos muito
bem definidos e procedimentos muito claros. Por outro lado, referem que,
para tirar o maior partido possível de um projecto e maximizar os recursos
utilizados, convém ter certos aspectos em atenção, entre eles: (1) realizar o
máximo de tarefas possível em tempo off line; (2) personalizar o contacto
entre os participantes de modo a que se conheçam antes de iniciarem o trabalho conjunto; (3) mostrar, se possível, exemplos de outros projectos para estimular a fazer melhor; (4) dar a conhecer e manter os prazos de cada fase;
(5) realçar a importância de manter registos de tudo e de ter os materiais bem
organizados; (6) estimular os alunos a contribuir com ideias genuínas, dando
um cunho pessoal ao trabalho; (7) partilhar os resultados com um público
diferente – a escola, os pais, a comunidade, um artigo no jornal local, a publicação on line ("Connecting with the World" 59)
Ken Hartman, um professor de Química do ensino secundário e veterano em projectos de telecomunicações (aos quais se começou a dedicar no
princípio dos anos oitenta), tem uma perspectiva totalmente diferente. Não
partilha do optimismo manifestado pela maioria dos professores envolvidos
em projectos, porque a sua experiência de colaboração on line não tem sido
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fácil, por vezes, até mal sucedida. A razão apontada é a insuficiente responsabilização dos alunos, daí que ele advogue a necessidade de manter factores
de motivação muito fortes ao longo de todo o projecto, um ponto de convergência muito bem definido para evitar confusões e dispersões – mais vale
menos, mas bem feito – bem como a incidência num aspecto curricular para
que se dê realce à aprendizagem e não à tecnologia (Serim e Koch 176).
A variedade de projectos à disposição na Internet é enorme, desde visitas de estudo virtuais, a experiências laboratoriais interactivas (dissecar uma
rã), ao acompanhamento de expedições autênticas (MayaQuest), a actividades artísticas (preparação da parte visual de apresentações electrónicas) e literárias (jornais e revistas inteiramente produzidas pelos alunos), e ao recurso a
museus e bibliotecas on line para efeitos de pesquisa.
A maioria dos projectos podem ser realizados individualmente ou em
grupo (normalmente de 3-5 alunos, podendo, no entanto, incluir a turma
inteira). Em geral, giram em torno da investigação de um problema real, cuja
análise requer que os alunos se reúnam, organizem e partilhem informações
com um objectivo comum em vista. Deste modo, aprendem a trabalhar em
equipa, a analisar dados, a cumprir prazos e a tirar conclusões de elementos
partilhados, bem como se preparam gradualmente para a vida profissional.
As áreas de aplicação são ilimitadas e orientadas para os diversos níveis
de aprendizagem. No entanto, e conforme mencionei na "Introdução", incidirei apenas em projectos aplicáveis aos ensinos básico e secundário.

Projectos de sensibilização, introdução e adaptação às novas
tecnologias
Comecemos por analisar projectos de carácter geral. ScrapbookUSA,
da autoria de Ted Roth1, é um projecto inteiramente dedicado à escrita, que se
realiza várias vezes por ano na America Online, um service provider à escala
nacional. O objectivo é que, num dia predeterminado, estudantes americanos
de todo o país contribuam com trabalhos escritos – essays – sobre temas da
sua escolha.
1

Professor de Inglês em Connecticut, é o criador deste projecto, que lhe valeu um 'award of excellence' atribuído
pelo próprio estado. Ted Roth mantém o Scrapbook permanentemente a funcionar, pois é o que se denomina um
'ongoing project'.
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Para participar, as turmas interessadas enviam por e-mail uma carta de
apresentação, ou 'Hello Letter', que representa o primeiro exercício de escrita.
Deste modo, ficam associadas a outra(s) turma(s) e, até ao dia em que se faz a
troca de todos os contributos, vão-se mantendo em contacto escrevendo crónicas sobre acontecimentos da turma, da escola ou da comunidade, trocando
fotografias, postais, imagens digitalizadas e/ou vídeos (por correio normal). As
crónicas não só dão a conhecer uma enorme e variada gama de actividades
escolares e comunitárias, como dão uma imagem da realidade do país.
Como tarefa adicional, sugere-se que cada escola interveniente vá exibindo as mensagens trocadas, devidamente localizadas no mapa, num local
acessível a todos por forma a entusiasmar os não-participantes.
O projecto, que se destina a qualquer grau de ensino, tem como objectivo principal estimular os alunos a escrever bem e a dar-lhes um público-leitor, factor de grande motivação. Para além de modelo eficaz de integração
da tecnologia no currículo, é ainda uma forma de atrair professores para o
mundo on line.
Importa ainda referir que, presentemente, existe interesse em alargar o
projecto ao exterior: ". . . we all look forward to Scrapbook contributions from
around the world" (3 de 4)2.
Parece-me um projecto interessante para aplicar nas nossas escolas.
Teríamos muito a ganhar a nível de consciencialização daquilo que somos e
temos (património humano e material), pois sinto que andamos bastante
alheados da nossa realidade que, apesar da dimensão reduzida, é extremamente diversa e rica.
Foi com agrado que, tempos depois de ter incluído este comentário
pessoal, deparei com o projecto português Conto em Construção3, oriundo
do IIE: Instituto de Inovação Educacional e moderado pelas professoras Rosário Oliveira e Paula Bárcia, e pelo escritor Mário de Carvalho.
Embora seja um projecto para quatro meses (desenvolvido entre Janeiro
e Maio de 1997), não resisto a incluí-lo neste subcapítulo reservado a projectos mais curtos pela semelhança de objectivos com o anterior. A finalidade é
"promover o gosto pela escrita" e "criar hábitos de leitura", bem como "promover a interacção dos alunos com elementos exteriores à escola" (1 de 2).
2
3

Baseado em Serim e Koch 13-15 e no printout da Web intitulado ScrapbookUSA, referenciado em "Obras Citadas".
Este projecto foi, entretanto, temporariamente retirado do respectivo site.
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Destina-se à construção de um conto conjunto por parte de alunos de
diversas escolas apoiados on line pelo escritor Mário de Carvalho, que acompanha as cinco etapas. A versão final deverá ser publicada na Internet.
Thirty-Six Hours that Changed our World, um projecto de curta duração relacionado com um acontecimento mundial de relevo, comprovou, de
acordo com o seu autor, a força das redes globais e proporcionou aos alunos
envolvidos uma nova visão da história e um alargamento de horizontes. Em
meu entender, demonstrou ainda a eficácia e a capacidade mobilizadora das
redes mundiais, bem como o espírito de solidariedade que através delas se
tem frequentemente evidenciado.
'Chatback', uma escola electrónica mundial, foi concebida em 1986
pelo actual director, Tom Holloway, com o seguinte objectivo: "to provide an
electronic mail (email) facility for up to 100 schools in the UK and abroad.
Most are special schools, all cater for children who have some mental or physical difficulty with communicating. . . ." (1 de 2).
Em Outubro de 1992, Tom Holloway enviou uma mensagem a
comunicar que estavam de visita a Royal Leamington Spa quarenta crianças da Bielorrússia, mais concretamente, da área contaminada em volta
da central nuclear de Chernobyl, e que ele tinha convidado as duas professoras, que as acompanhavam, a falar das suas vivências. Quem estivesse on line à hora indicada, podia associar-se e fazer perguntas, a fim
de mostrar às duas colegas que as telecomunicações via computador tanto
se aplicam a crianças como a adultos. O objectivo principal era estimular
a futura participação de outras crianças de Chernobyl em experiências
deste tipo.
O professor que relata este episódio reuniu-se de imediato com a
turma que viria a participar no intercâmbio, deu feedback sobre a tragédia em causa e pediu aos alunos que pensassem numa mensagem em que
manifestassem solidariedade, apoio moral e o desejo de ter mais informações sobre o assunto. Cada aluno escreveu o seu texto e todos foram
enviados para Inglaterra. Ao fim do dia chegava a resposta das duas professoras, na qual davam a conhecer a zona de origem das crianças e referiam que dez delas tinham problemas de aprendizagem devidos a sequelas do gravíssimo acidente. Por último, respondiam às questões que lhes
tinham colocado. Os trechos, que se seguem, ilustram bem o interesse
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suscitado e o alargamento de conhecimentos que esta troca 'acidental'
proporcionou:
You are from Byelorussia but the accident took place in Ukraine. Why the
difference?
>>70% of the radioactive fallout was on Byelorussia.
How does that affect daily life for the children in these areas?
>>The children are very weak and they catch cold more often than other
children from clean areas. It takes a long time for them to recover.
........
How does the accident in the past affect the daily life of the children NOW?
>>In the areas close to Chernobyl they are not permitted to go to the forest
or to swim in the lakes or to fish. They certainly cannot eat the fish!. . .
........
How did the accident affect YOUR lives when it happened?
>>We had terrible headaches at that time. But we were not given information immediately. From the government it was several weeks before we
learnt what had happened. . . We still do not know about the future of the
children and the long-term effects. . . . I want to finish by thanking all those
people all over the world who are helping us. . . . (20-21).

Esta pequena amostra é suficiente para desencadear trocas de impressões ligadas a diversas áreas de aprendizagem. Neste caso concreto, seguiram-se leituras sobre o acidente e debates sobre problemas ecológicos e energéticos, e o heroísmo patenteado pelos bombeiros, que evitaram um acidente
de proporções bem piores.
A título de curiosidade, acrescento que a revista Scientific American,
no artigo intitulado "Domesticating Cyberspace", da sua edição de Agosto de
1993, fez referência a esta turma (inclusivamente, com direito a uma fotografia) e à troca de mensagens, o que deu aos alunos a noção da importância da
sua comunicação não só para eles próprios como para outros por esse
mundo fora4.

A escolha da abordagem
Numa rubrica intitulada "How the Internet Supports Learning", Serim e
Koch afirmam:
4

Baseado em Serim e Koch 18-21 e no printout da Web da autoria de The CHATBACK Trust, referenciado em
"Obras Citadas".

64 A Integração da Internet na Aprendizagem

Educational theory tells us that . . . working at higher levels of thinking has a direct relationship to the retention of learning. . . . Discussion
groups, practice by doing, and teaching others, the cornerstones of collaborative, inquiry-driven use of the Internet, are the most effective ways for
students to learn and retain what they've experienced (102).

O projecto seguinte envolve a escolha de uma 'estratégia' para conduzir a aprendizagem a níveis de retenção mais elevados.
O assunto em questão era a tabela periódica. Pretendia-se que os alunos entendessem o seguinte: que o seu conteúdo permanece constante qualquer que seja o modo como lhe acedemos; e que os diversos elementos têm
características distintas que, quando combinadas com outros elementos,
geram compostos únicos. Por último, que os alunos ficassem aptos a aceder a
esta informação sempre que precisassem.
Mark Volpe, professor do 3.° ciclo, podia ter optado por uma de três
estratégias: falar do assunto, pura e simplesmente; mandar os alunos ler o respectivo capítulo; ou fazer o que fez – 'demonstrar' como resolver problemas
acedendo à tabela periódica.
Como a aplicação prática, ou hands-on experience, permite aumentar o
grau de retenção, Mark dividiu a turma em grupos de três, cada um com determinados objectivos. Todos tinham à disposição tabelas periódicas com vários
níveis de informação, desde a versão do manual da disciplina, a uma versão em
CD-ROM, até à versão do Laboratório de Los Alamos (disponível: http://mwanal.
lanl.gov/CST/imagemap/periodic/periodic.html) obtida via Internet.
Primeiro, cada grupo tinha de decidir o tipo de informação de que
necessitava para resolver os problemas, para de seguida aceder a várias partes
da tabela, guardar a informação e interpretá-la. Este 'aprender fazendo'
aumentou o número de alunos a reter o assunto. Os que acabaram mais
depressa foram encorajados a transmitir a outros o que tinham aprendido, deixando-os depois a resolver a questão. Por sua vez, Mark pôde ajudar um ou
dois alunos que revelaram maiores dificuldades. "The Internet played a small
but significant role in this lesson, as one reference source students can use
now and in the future" (103-104), comentam Serim e Koch.

Os projectos e o ensino em equipa
O projecto seguinte é um exemplo de team teaching. Foi concebido
por Mary McCarthy, professora de Matemática do 7.° ano, e o professor de
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Informática. Apesar da sua escassa experiência com as novas tecnologias e a
Internet, Mary McCarthy quis fazer a experiência porque começou a ver resultados palpáveis em turmas de colegas.
O seu objectivo era desenvolver uma actividade que envolvesse recolha de dados a serem convertidos em gráficos. Após trocas de impressões com
o colega de Informática, ficou decidido que os alunos reuniriam informações
sobre vários países e analisá-las-iam para tentar encontrar um padrão. Neste
caso concreto, os alunos tentariam ver se existe uma correlação entre a
expectativa de vida e o nível de literacia no Mundo. A fonte de informação
seria o CIA World Factbook (disponível: http://www.odci.gov/cia/publications/
pubs.html).
Depois de tudo combinado, Mary McCarthy levou uma turma para o
laboratório de informática, onde os alunos coligiram os dados, dando especial
atenção aos dois factores em causa, e registaram tudo no papel e em disquete.
Após 40 minutos de trabalho colaborativo, tinham todas as informações de
que necessitavam.
De regresso à sala, cada aluno, munido de uma graphing calculator, fez
gráficos dos resultados e, na procura de padrões, todos tentaram vários métodos de apresentação. Interessante foi que, à medida que o trabalho avançava,
surgiram inúmeras outras perguntas, tais como: Estará a literacia mais relacionada com a expectativa de vida do que com o rendimento per capita? E o que
dizer do consumo de energia per capita?
O projecto teve o mérito de levar os alunos a tentar explicar o desconhecido, não a tentar recriar o conhecido. Quando perguntaram a Mary
McCarthy o tempo de duração previsto, pensou e respondeu: "I guess it will
go on all year!" Aquilo que começou como uma única aula desenvolveu-se
num projecto a longo prazo devido à curiosidade dos alunos acerca do
mundo que os rodeia (Serim e Koch 107-108).

Momentos pedagógicos adequados à Internet
Antes de entrar nos projectos com base em pesquisa, entendo ser útil
fazer referência a um aspecto que certamente ocorre a qualquer professor que
pense adoptar este meio como ferramenta ou estratégia geradora de aprendizagem – as circunstâncias em que é vantajoso recorrer à Net.
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O recurso à Internet é útil quando alunos e professores pretendem fazer
pesquisa actualizada, obter informações específicas que envolvam relatos de
testemunhas oculares ou ter as últimas notícias sobre casos acabados de
acontecer (o terramoto de Kobe, no Japão, serve de exemplo para estas duas
últimas circunstâncias).
Para além do aspecto informativo, ela é também muito útil para realizar
projectos de colaboração com estudantes de escolas de outras zonas do país
ou de outros países, encontrar e contactar especialistas em assuntos específicos, estabelecer um elo de ligação com a comunidade local, acompanhar
missões e expedições autênticas, e publicar trabalhos.

Projectos de pesquisa aprofundada baseados em problemas reais
Analisemos agora projectos que envolvem in-depth inquiry, isto é, pesquisa aprofundada com vista à análise e tentativa de resolução de uma questão que é colocada aos alunos. Este tipo de projecto pode assumir diferentes
formas assim como abranger um universo mais ou menos restrito, desde as
quatro paredes da sala de aula até à 'sala de aula global'.
O primeiro projecto a que me refiro envolve pesquisa sobre um problema real e tem por objectivo mostrar como a Internet é uma poderosa ferramenta de investigação, que responde a perguntas autênticas.
Dennis, um aluno do 8.° ano, tinha de fazer um trabalho extenso sobre
assuntos ambientais para as disciplinas de Ciências e Inglês. O tema que
escolheu foram os gatos selvagens que estão a devastar a vida selvagem da
Austrália e da Nova Zelândia. Como era um assunto pouco conhecido, era
provável que, se fosse para bibliotecas, obtivesse informações desactualizadas
e tivesse de procurar numa vintena de fontes para conseguir fazer um trabalho
de dez páginas.
Um dia, um dos professores foi com a turma ao laboratório de informática para que fizessem pesquisa na Internet. Após umas buscas, Dennis foi
parar a uma workshop sobre estes gatos, que lhe forneceu mais de 160 páginas de informação que, evidentemente, tiveram de ser analisadas e filtradas
antes de entrarem na redacção do trabalho. Só que, entretanto, surgiu um
pequeno problema. Dennis tinha recorrido ao Gopher* para proceder à
busca, mas tinha-se esquecido de manter um registo das sucessivas etapas,
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aspecto importante para a organização da bibliografia. Regressou ao laboratório e fez uma busca com o Netscape (um browser*). Não só encontrou o que
precisava, mas conseguiu ainda novas fontes de informação, tudo em apenas
cinco minutos (Serim e Koch 133-134).
Stephanie Stevenson (STEVENS@mail.firn.edu), professora do 5.° ano,
sentiu a necessidade de recorrer a uma nova estratégia a fim de conquistar/atrair
alunos 'frustrados' e desmotivados com a escola. Decidiu-se por uma abordagem interdisciplinar baseada na Matemática, nas Ciências e nas Novas Tecnologias, dado que, juntas, proporcionam recursos suficientes para estimular a
investigação, o pensamento crítico e a resolução de problemas.
Começou por lançar a seguinte questão: "Qual é o maior vulcão do sistema solar?" Imediata e inesperadamente obteve um efeito mais abrangente do
que o que inicialmente previra ou pretendera – a integração de áreas curriculares
adicionais. Assim, para além da Matemática (que envolveu geometria, números
decimais, unidades de medidas, sistema métrico e análise matemática), das Ciências (a Terra e o espaço) e das Novas Tecnologias, o projecto incluiu ainda a Língua Inglesa (compreensão, vocabulário, escrita) e a Geografia.
Volcanoes of Another World levou os alunos a pesquisar livros, enciclopédias electrónicas (CD-ROM) e a pedir ajuda através de uma mailing list*,
a Kidsphere (disponível: listserv@vms.cis.pitt.edu), através da qual receberam
diversas respostas. Foi tão grande o entusiasmo com as informações recebidas, entre elas que o vulcão Olympus Mons, localizado em Marte, é o maior
do sistema solar, que os alunos quiseram continuar a pesquisa recorrendo a
imagens via Internet, ao ponto de a professora se ter visto na necessidade de,
em colaboração com eles, adaptar um plano que tinha para o 8.° ano.
Contudo, o verdadeiro 'teste' sobre a motivação e a eficácia destas ferramentas deu-se na primeira semana das férias de Verão, durante uma
workshop frequentada em sistema de voluntariado, na qual se inverteram os
papéis quando os alunos se prontificaram a 'ensinar aos professores' determinados conhecimentos que tinham adquirido (Serim e Koch 109-112).
Journey North (disponível: http://www.learner.org/jnorth/), um projecto
colaborativo on line concebido por Elizabeth Donnelly e destinado ao 3.° ano
(embora, a meu ver, se possa aplicar a qualquer nível), é um projecto anual
de aprendizagem baseada na Net com início a 2 de Fevereiro (Groundhog's
Day). Os objectivos são os seguintes: tirar partido do interesse que as crianças
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revelam por animais e tentar preservar habitats ao longo de determinadas
rotas migratórias. As crianças participam num estudo das migrações da vida
selvagem bem como das alterações sazonais, e assim se vão criando grupos
de interesse e comunidades de pesquisa.
Durante o projecto, os alunos partilham informações oriundas de todo
o país e de diversos pontos do Globo e, através de uma mailing list, recebem
actualizações permanentes que lhes permitem tirar conclusões, visto que os
itinerários de certas espécies são seguidos por satélite, sendo os respectivos
dados enviados directamente para a Internet. Paralelamente ao estudo das
migrações, observa-se a chegada da Primavera nas diferentes zonas envolvidas através do estudo das alterações na luz do dia, nas temperaturas e em
outros sinais próprios da estação (1 de 2).
O projecto do corrente ano, a decorrer no momento em que escrevo e
que termina a 1 de Junho próximo, envolve mil escolas e aproximadamente
50 000 alunos, que levam a cabo estudos interactivos comparados do mundo
natural5.
Journey North baseia-se numa ideia e estrutura-base que qualquer professor pode adaptar como mais lhe convier. Foi exactamente o que fez Cathie
Plaehn, professora do 3.° ano, quando recorreu à Internet para tentar proporcionar aos alunos uma experiência autêntica de padrões de migrações. Entre
as actividades realizadas, contam-se a exibição de desenhos em tamanho
natural dos animais em estudo, e de registos de temperaturas; a tentativa de
localização de turmas 'mistério' a partir de pistas enviadas sobre a respectiva
localização física; a partilha de conhecimentos sobre movimentos migratórios
com turmas de 1.° ano que estudam aves. Conseguiram localizar borboletas,
baleias, falcões, águias, tartarugas, e outros animais, bem como trocar informações sobre piscos, mergulhões e caribus.
Cathie Plaehn diz que os alunos ficaram a entender a diferença entre os
hemisférios norte e sul e a compreender os fusos horários, aprenderam a ler
latitudes, longitudes e mapas, e perceberam como é importante manter a vida
selvagem em segurança. Por sua vez, ela teve a oportunidade de avaliar de
uma forma diferente a capacidade de aprendizagem das crianças do 3.° ano
(Serim e Koch 115-116).
5

Baseado em Serim e Koch 115 e no printout da Web intitulado Journey North, referenciado em "Obras Citadas".
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Para além da assistência prestada pelos cientistas aos alunos (o
telementoring), há uma particularidade neste tipo de projectos – os próprios
alunos podem prestar assistência aos cientistas, fornecendo-lhes elementos
sobre as observações que vão fazendo. Foi o que se passou com o Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova Iorque, Unidade de
Espécies Ameaçadas. Peter E. Nye, que investigava uma determinada espécie
de águia e os seus padrões de migração, começou a enviar dados para a Internet. Por sua vez, Journey North, que os distribuía para as escolas interessadas
através de mailing lists e do seu Web site, levou estudantes a tomarem parte
em pesquisa autêntica. Tinham de decifrar os dados, localizar a águia e tentar
perceber para onde ela se estaria a dirigir. Sempre que os alunos lhe faziam
perguntas, Peter E. Nye respondia por e-mail.
Em determinado momento, associou-se um biólogo canadiano, que,
por mero acaso, tinha sido informado do trabalho de Peter E. Nye, assim
como de uma determinada águia que se dirigia para a sua zona, pelo filho de
um amigo que seguia a referida águia através de Journey North. Peter E. Nye e
o biólogo não mais deixaram de estar em contacto (Serim e Koch 117). São
estes conhecimentos 'acidentais' que podem gerar uma reacção em cadeia,
ou o efeito bola de neve, a que atrás me referi.

A publicação on line e o aluno-editor
Creation Mythology é um projecto que tem como derradeira etapa conferir ao aluno um 'novo e estimulante' estatuto – o de editor. Foi realizado em
1995 por uma turma do 9.° ano de Língua Inglesa da professora Suzanne
Thompson (Suzanne_Thompson@prs.k12.nj.us) e teve a duração aproximada
de cinco semanas. Os alunos fizeram pesquisa on line e em livros (na biblioteca) sobre cinco mitos da criação e as culturas associadas a cada um, com
vista a um trabalho cooperativo em grupos de 4-5 alunos em que tentavam
responder ao seguinte: ". . . how or if the culture and the mythology of the
culture are expressions of each other" (Serim e Koch 142).
Além disso, cada aluno criou o seu próprio mito, no qual tinha de
explicar o que tinha existido antes da criação e como tinham surgido a Terra e
os seres humanos, o que levou à produção de trabalhos artísticos. Deste
modo, demonstraram compreensão sobre o que é a mitologia e de como ela é
utilizada por vários povos para explicar o inexplicável.
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Por último, tiveram de apresentar os projectos oralmente, a que se seguiu
a publicação na página que o Departamento de Inglês da escola mantém na
Web. Receberam uma série de comentários por e-mail, inclusivamente da Itália.
A observação da professora é elucidativa: "This response has made us even
more aware of how we are linked to the world beyond our classroom!" (143)6.
A publicação on line, que gera o aluno-editor, é um recurso aliciante da
Net/Web. Nunca os alunos, nem os professores, as escolas ou mesmo o utilizador
comum imaginaram ter à disposição um público autêntico tão vasto. Cada vez
mais docentes, escolas e organizações educativas criam home pages*, nas quais
dão conhecimento, entre outras coisas, de actividades, currículos e projectos.
Francisco Ferreira, docente da Universidade Nova de Lisboa, é um
exemplo de como "a Internet está a mudar a forma como professores e alunos
comunicam entre si . . . . Usa o correio electrónico . . . para esclarecer dúvidas aos alunos" (Público). Contudo, não se fica pelo e-mail. Há cerca de um
ano que tem uma página na Web, onde coloca notas (identificadas pelo
número do aluno, por razões de privacidade), informações sobre trabalhos a
fazer, apontamentos e os programas das cadeiras que lecciona.
Creio que é um exemplo a seguir, concretamente a nível universitário,
grau que, no entanto, já sai do âmbito do presente trabalho.
Voltando ao caso do aluno-editor, isto é, do aluno que passa de consumidor a produtor de informação, é relevante referir que esta actividade pode (ouso
dizer 'deve') ser estimulada a partir dos primeiros anos de escolaridade. Linda
Bruschi (professora da pré-primária) e Janet Woods (professora do 1.° ano)
criaram cada uma a sua página na Web. A de Janet (disponível:
http://www.prs.k12.nj.us/schools/riverside/Woods.html) inclui trabalhos de Matemática, Ciências e Língua Inglesa (inclusive poesia em áudio, texto e imagens) e
a de Linda desenhos e histórias sobre os países que os alunos pesquisam.
Ambas as professoras referem que as crianças não só adquirem conhecimentos de leitura e de utilização de e-mail, como estão interessadas e divertidas. É um dos sites mais visitados a nível do distrito (Serim e Koch 141-142).
Em navegações muito recentes pela Net/Web, encontrei dois projectos
jornalísticos diferentes relacionados com a publicação on line, um português e
outro americano, ambos dignos de referência. O Jornal WWW 7, moderado por
6

Baseado em Serim e Koch 142-143 e no printout da Web intitulado Creation Mythology, referenciado em "Obras
Citadas".
7
Este projecto foi, entretanto, temporariamente retirado do respectivo site.
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três professoras portuguesas – Dora Santos, Rosário Oliveira e Paula Bárcia –,
realizou-se entre Fevereiro e Junho de 1997 e teve como público-alvo alunos
do ensino secundário e de escolas profissionais de Jornalismo.
Dois dos seus objectivos são, em minha opinião, de extrema relevância:
"incentivar a criação de hábitos de leitura crítica de jornais" e "promover a
interacção dos alunos com profissionais da comunicação" (1 de 2) através do
e-mail. Revelam não apenas a necessidade de espírito/sentido crítico, como a
importância do recurso ao telementoring, a que repetidamente me tenho referido por me parecer um elemento inovador e potenciador de aprendizagem
genuína, dado que aproxima e liga os estudantes à realidade e autenticidade
do mundo que existe para além das quatro paredes da sala de aula.
Pretendia-se construir "um jornal temático em formato electrónico"
(1 de 2), cuja etapa final seria a publicação na Web.
O segundo projecto intitula-se The Vocal Point,
a unique, student-driven, collaborative electronic newspaper . . . designed,
managed, created, and maintained entirely by student volunteers . . . from
several schools in Colorado, Minnesota, Oklahoma, Canada, and Texas –
with plans to include student work from other nations (1 de 2).

Com início em Junho de 1994, estes voluntários analisam mensalmente
um assunto de interesse local ou nacional, do ponto de vista da juventude.
Têm abordado temas como a censura, a violência, o meio ambiente, a
pobreza, a Internet, a tecnologia, a educação, a saúde e o desporto.

Projectos criados por organizações
Recorrer a um projecto criado e gerido por uma organização de fins
não-lucrativos como a I*EARN (International Education and Resource
Network8) ou a TERC (Technical Education Research Centers9) representa não
só menos trabalho de coordenação mas, mais importante que isso, o apoio de
mentores profissionais, de manuais e de materiais curriculares.
8

Rede global de telecomunicações para o ensino básico e secundário norte-americano, cujo objectivo é facilitar a
aprendizagem através de projectos educativos. Disponível: http://www.igc.apc.org/iearn.
9
Organização com fins não-lucrativos reconhecida internacionalmente. Foi fundada em 1965 e dedica-se à investigação e desenvolvimento (R & D) com vista a melhorar processo de ensino-aprendizagem da Matemática e das
Ciências. Disponível: http://www.terc.edu/.
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Sharing NASA with our Schools é um destes projectos. Permite aos alunos
participar em actividades científicas autênticas interagindo on line com cientistas, ver programas de televisão em directo sobre o trabalho e as descobertas desses cientistas, e participar em actividades incluídas no manual de apoio.
Com base nos materiais fornecidos, os alunos decidem em conjunto a
que perguntas conseguem responder e quais as que necessitam de pôr directamente aos cientistas. Para responderem por si, podem recorrer quer a um
repositório de perguntas e respostas, quer a artigos de fundo ou outros elementos que a NASA mantém on line. Aquelas para que não têm resposta,
enviam por e-mail aos cientistas-mentores.
A aprendizagem das Ciências passa a ser uma aventura emocionante e
verifica-se um maior interesse por conceitos difíceis. Nota-se também uma
maior apetência pelas Ciências, Matemática e Tecnologia.
Entre os comentários de professores acerca dos benefícios deste tipo de
projecto, destaco os seguintes: "Getting messages from scientists on a project
interested students. It made them realize that they could actually do some of
these things and enjoy it" – professor de Química e Física do ensino secundário;
"My students learned that . . . real science is everywhere in their everyday
world. That scientists work in teams . . . And that to accomplish anything, it
takes team effort and teamwork" – professora do ensino primário; "They also
know . . . that the problem-solving techniques used by real scientists are not
unlike the trial-and-error process used by students solving their own problems" –
especialista em Tecnologia de uma escola secundária (Serim e Koch 156-158).
MayaQuest Expedition, uma expedição geológica e ambiental autêntica ligada a uma civilização tão rica como a dos Maias, é um projecto coordenado pela MECC (Minnesota Educational Computing Corporation) que tem
despertado o entusiasmo pela aprendizagem. À data em que escrevo decorre
ainda a edição de 1997 (3 Mar. – 11 Abr.), uma continuação de um projecto
que o Washington Post definiu como ". . . one of the most successful
experiments in interactive education to date" (Gopher site 1 de 2).
Inicialmente foi projectado para alunos dos 6.° ao 9.° anos, mas actualmente dirige-se a alunos dos 4.° ao 9.° anos.
O projecto prolonga-se por seis semanas e tem como objectivo envolver
os alunos activamente na resolução de um dos maiores mistérios de todos os
tempos: "Why did the ancient Maya civilization collapse?" Os alunos não só
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participam, em 'tempo real'*, na investigação de uma civilização antiga, como
aprendem a relação existente entre os Maias e as civilizações modernas.
Enquanto os arqueólogos exploram as ruínas, têm os seus computadores portáteis ligados a salas de aula espalhadas pelo Mundo, chegando a ser
conduzidos nas suas explorações pelas perguntas que os alunos lhes vão
pondo à medida que avançam na pesquisa sobre questões-chave e áreas
específicas de interesse, tais como tremores de terra, vulcões, a floresta tropical, o excesso de população, e as espécies ameaçadas. Por vezes, há chats*
com os alunos à escala global.
Para além da questão principal, outras questões se põem: Que aspectos
da civilização maia prevalecem na sociedade moderna? Como tem a humanidade manifestado e transmitido as suas crenças e práticas culturais às gerações futuras? Por que razão certas espécies de animais deixam de existir?10

Projectos com ligação à comunidade
Analisemos seguidamente dois projectos concebidos por duas professoras, ambos voltados para a comunidade local, nacional e global.
Save the Beaches, um projecto de renome internacional, foi criado por
Nina Hansen (nhansen@connix.com), professora numa escola secundária de
Connecticut, com o objectivo de levar os alunos a assumir responsabilidade pelo
ambiente e a tomar consciência da sua dependência relativamente ao mesmo.
Vivendo numa zona costeira, Nina Hansen preocupava-se com a qualidade das praias da sua zona. Por outro lado, como professora de Informática,
interessava-lhe testar o potencial de telecomunicações da recente ligação da
sua escola à Internet. Foi assim que, na Primavera de 1993, surgiu a ideia de
uma experiência colaborativa de aprendizagem on line, que desde então passou a projecto anual de grande sucesso.
Como se processa? Os estudantes vão a praias próximas de casa, recolhem lixo, pesam-no, analisam-no, classificam-no e enviam os resultados para
uma base de dados central. Depois de recolhidos e compilados todos os elementos, eles são enviados aos participantes que os interpretam e tiram conclusões sobre os resultados e o tipo de lixo que se encontra espalhado por
10

Baseado em Serim e Koch 160-162 e no printout relativo ao projecto MayaQuest '97, referenciado em "Obras Citadas".
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esse mundo fora. Para terminar, em grupo, elaboram um 'plano de acção' que
permita eliminar 'um' desses tipos de lixo.
Nina Hansen envia as instruções a todos os grupos por e-mail,
incluindo os procedimentos, as folhas dos dados, as perguntas principais a
responder, os prazos para as várias etapas, precauções a ter com determinados detritos tóxicos, e instruções para o envio dos resultados.
Uma dificuldade inesperada que surgiu no primeiro ano foi a confusão
de unidades de medida, que levou a que, a partir do segundo ano, se tivesse
adoptado o sistema métrico como padrão. O número de escolas participantes
aumenta de ano para ano (Serim e Koch 162-164)11. No segundo ano (1994),
participou no projecto uma escola secundária da Figueira da Foz, região que
este ano está novamente representada12.
Alaska Online (disponível: http://jsd.k12.ak.us/Schools/dzh/AKonline/SE/
SEhome.html), surgido no Outono de 1994, é da autoria de Devin Jones
(jonesd@jsd.k12.ak.us), uma professora do Alasca interessada em dar a conhecer o seu território e o seu povo não apenas a estudantes, mas também à comunidade nacional e internacional. É um projecto colaborativo e interdisciplinar
de uma escola secundária que trabalha em conjunto com a comunidade local,
estadual e nacional para recolha de informações.
Ao aperceber-se do potencial que significava o acesso directo à Internet
– comunicação instantânea com pessoas distantes e partilha de ideias, preocupações e soluções –, Devin Jones compreendeu que podia informar correctamente a comunidade mundial sobre o Alasca.
Um dos primeiros aspectos a definir conjuntamente por ela e os seus
alunos foi 'como' desenvolver o projecto. Decidiram que ele se basearia nos
diversos povos e culturas, recursos naturais únicos, actualidades e atracções
turísticas do Alasca.
Todos os anos, uma turma do 8.° ano aborda uma região geográfica e,
simultaneamente, prepara uma turma de 7.° para a substituir no ano
seguinte. A turma é dividida em grupos, cada um com a sua função, grupos
esses que reúnem semanalmente e se comprometem a cumprir os prazos
estabelecidos.
11

Baseado em Serim e Koch 162-164, no printout relativo ao projecto Save the Beaches e num e-mail, todos referenciados em "Obras Citadas".
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Informação prestada por Nina Hansen num e-mail pessoal referenciado em "Obras Citadas".
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A definição do layout do trabalho é feita pelos alunos depois de analisarem diversas brochuras, enquanto que os conteúdos são determinados pelos
resultados de uma sondagem de mercado feita a nível da Internet. O trabalho
requer ainda a aprendizagem de utilização de software diverso, edição de
vídeo e digitalização.
Em termos curriculares, dado que se trata de um projecto interdisciplinar que abrange as Ciências, a História, a Língua Inglesa e a Tecnologia, os
alunos desempenham diversas tarefas, entre elas as de pesquisadores, escritores e editores.
Com respeito à avaliação dos alunos, o facto de ser um projecto interdisciplinar significa que parte do trabalho se encaixa nos padrões curriculares, sendo
as restantes áreas definidas pelos próprios professores com a ajuda dos estudantes.
Em resposta a um e-mail meu, Devin Jones informou-me que o projecto
se mantém intacto, mas com uma novidade – a publicação de trabalhos de
alunos. "It has been my experience that by publishing my students' writing I
see their best work. As for using the net to publish, I think publishing with a
large audience in mind is key", comenta Devin Jones (28 Abr. 1997)13.

Projectos de natureza histórico-cultural
Foi novamente um daqueles felizes acasos, embora desta vez não tenha
ocorrido na Internet, que me pôs em contacto não só com o projecto Oceanofilia, um projecto colaborativo português ligado ao mar, mas também com
uma das suas colaboradoras directas, uma colega da área das Ciências da
escola a que pertenço, colega essa que se prestou de imediato a mostrar o
extenso dossier, a explicar o processo de desenvolvimento do projecto e a
facultar inúmeros materiais de apoio.
À data em que escrevo, o projecto Oceanofilia, que surgiu na sequência da Expo’98 e adoptou o seu lema – 'O Gosto pelos Mares' – está a terminar o terceiro ano de existência à escala nacional, tendo este ano lectivo de
96-97 sido a primeira vez que se realizou com intervenção das novas tecnologias. Conta com uma participação de 98 escolas, número que não surge por
acaso, como facilmente se depreende.
13

Baseado em Serim e Koch 237-240, no printout relativo ao projecto Alaska Online e num e-mail, todos referenciados em "Obras Citadas".
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Posteriormente, e já na sequência da regata mundial Round the World
Rally (disponível: http://www.expo98.pt/oceanexpo/pt/regata-0.html), que
contaria com a participação de veleiros portugueses, surgiu o projecto OceanEXPO '98 (disponível: http://www.expo98.pt/oceanexpo/pt/oceanexpo.html)
como "pólo dinamizador do Programa Oceanofilia na Internet" (1 de 1), dedicado ao lema 'A Volta ao Mundo sem Sair da Escola'. O seu conteúdo inter e
multidisciplinar está intimamente associado ao percurso da regata, que largou
de Lisboa em 4 de Janeiro de 1997 e estará de regresso à capital aquando da
abertura da última exposição mundial do século XX – a Expo '98 – a realizar
entre Maio e Setembro de 1998, exposição esta que comemorará os 500 anos
da descoberta do caminho marítimo Índia por Vasco da Gama.
A finalidade da regata é difundir globalmente a Expo '98 e o seu tema,
"Os Oceanos, um Património para o Futuro", que tem um duplo objectivo –
mostrar ao mundo a posição pioneira que Portugal ocupou na exploração
oceânica ao longo de cinco séculos (daí que siga rotas que os navegadores
portugueses desbravaram); e consciencializar o mundo para a necessidade
premente de preservar os oceanos como fonte vital de vida.
O projecto OceanEXPO '98 para o ano lectivo '96-'97 teve início em
Janeiro, aquando da largada da regata, e foi interrompido em Junho, momento
para um 'balanço final'. Foi depois retomado em Setembro, para ser definitivamente concluído em Maio de 1998. Baseia-se em unidades mensais ligadas
às áreas das Ciências, da Geografia e da História, que se subordinam às
seguintes rubricas:
• Tema geral: a vida a bordo de um veleiro; navegação astronómica; importância das áreas de protecção da Natureza; os oceanos e a actividade
interna da Terra; oceanos, clima e ecossistemas;
• Localização geográfica: percurso dos veleiros durante o mês em questão;
• Tópico científico: navegação; da navegação astronómica ao GPS; a evolução das espécies; os fundos oceânicos; recursos oceânicos;
• Tópico náutico: navegação à vela, comunicações no mar; segurança no
mar; meteorologia; nós e laçadas;
• Espécie do mês: aves migratórias; tubarões; iguana; golfinho; baleias;
• Personalidade do mês: Infante D. Henrique; Cristóvão Colombo; Charles
Darwin; Fernão de Magalhães; James Cook.
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Um fórum realizado por e-mail, com um especialista convidado,
encerra as actividades de cada mês.
A estreita ligação existente entre a regata e o projecto tem duas implicações contextuais, a meu ver muito interessantes: (1) entre as unidades um e
dois aparece-nos um extenso capítulo intitulado "Dossier Regata", no qual se
incluem, por exemplo, mapas e calendários das provas, barcos portugueses
participantes e respectivas tripulações, glossário náutico, breve história da
construção de navios, a vela em Portugal, algumas páginas do Diário de
Bordo do Rei D. Carlos, equipamento e provisões para a viagem, e provérbios
das gentes do mar; e (2) a mudança mensal do conteúdo das rubricas por
forma a estarem de acordo com a zona em que os veleiros se encontram
durante esse período.
Assim, em Fevereiro, a regata realizou-se entre as Antilhas e o Equador
(zona essencialmente ligada às descobertas de Colombo), de modo que o
foco do estudo incidiu na evolução da navegação astronómica desde essa
época até o GPS (Global Positioning System), nas comunicações no mar, nos
tubarões e em Colombo, respectivamente.
No início de cada ano lectivo, uma equipa de professores organiza e
envia a todas as escolas participantes propostas de trabalho para as três disciplinas, que cada grupo trabalha de acordo com os meios de que dispõe.
Nelas se incluem as 'sugestões' das rubricas dos respectivos programas, passíveis de serem tratadas, e materiais de apoio para cada disciplina.
A multidisciplinaridade abrange alunos dos 5.° ao 11.° anos. De referir
ainda que não só a Língua Inglesa é uma presença constante ao longo do projecto, como é relevante o apoio do professor de Inglês de cada uma das turmas participantes, em especial no que se refere à pesquisa na Internet que
eventualmente venha a ser feita pelas escolas que tenham ligação.
No mês de Fevereiro, a que já atrás me referi, entre os materiais remetidos contam-se: (1) um texto e mapas sobre o Canal do Panamá; (2) inúmeros
textos e imagens de furacões/ciclones; (3) um texto e imagens sobre tubarões;
(4) um texto e imagens sobre Cristóvão Colombo e a América pré-colombiana;
(5) um trabalho de grupo realizado por alunos da Escola Secundária de
Linda-a-Velha relativo aos "Instrumentos Náuticos na Época dos Descobrimentos",
na sequência do qual se sugere a colaboração da disciplina de Educação
Visual e Tecnológica para a construção de instrumentos náuticos utilizados na
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época dos Descobrimentos; e (6) um texto, da autoria de Máximo Ferreira14,
intitulado "A Navegação Astronómica na Época dos Descobrimentos". No final
de cada unidade são ainda apresentadas sugestões de leituras que, em certos
casos, incluem filmes e CD-ROMs, bem como uma Ficha de Avaliação na
qual, entre outros elementos, se pede uma avaliação global e sugestões. Realço
o enorme cuidado e rigor posto em todos os conteúdos e materiais, para além
da sua grande qualidade gráfica.
O programa tem apenas uma pequena componente tecnológica – a
classe on line, uma vez por mês, e pesquisa na Internet por parte de quem
reunir as condições e o desejar. A classe on line é um fórum de discussão de
assuntos relacionados com o tema desse mês, em que os alunos de uma parte
das escolas participantes (as que reúnem as condições necessárias), ligados
por e-mail às instalações da Expo '98, põem questões a um convidado – um
expert na área da temática em questão – que ali se encontra ao seu dispor
durante duas a duas horas e meia. As questões são seleccionadas por um
moderador que, mal obtém uma resposta, a envia para as escolas por intermédio de uma mensagem electrónica.
Oceanofilia e OceanEXPO '98 são projectos de que nos devemos orgulhar, pois mantêm viva a nossa herança e tradição marítimas, um aspecto histórico-cultural notável.
O desejo de adesão manifestado por parte escolas europeias, concretamente em relação ao OceanEXPO '98, tem sido grande, pois sentem que
muito pouco trabalho deste tipo se faz neste Velho Mundo, talvez 'enferrujado'
pela sua provecta idade. A verdade é que a maioria destes projectos tem origem no Novo Mundo que, talvez pela sua juventude, tem 'sangue na guelra',
espírito de aventura e pioneirismo, factores determinantes para o avanço da
integração das novas tecnologias na prática pedagógica tradicional.
Atesta o que acabo de dizer o facto de o projecto OceanEXPO '98 ter
sido inspirado num projecto americano com alguns anos de existência, dos
muitos que existem do lado de lá do oceano ligados a expedições de diversa
natureza, sejam elas espaciais, marítimas ou terrestres.
Descrevo de seguida um projecto essencialmente prático, cuja natureza
cultural ilustra bem a importância e a utilidade do recurso ao telementoring.
14
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Boat Builders foi inspirado na longa tradição náutica de Martha's
Vineyard, uma pequena ilha a sul de Cape Cod, no estado de Massachusetts.
O objectivo do projecto foi o de reunir herança cultural e tecnologia. O tema
escolhido foi a construção naval, uma arte que remonta aos colonos europeus.
Nele participaram alunos do ensino unificado que, sob a orientação dos
melhores construtores da zona (mentoring), construíram quatro barcos a remos.
Sabendo-se, à partida, que nem todos os participantes se interessavam
pela construção propriamente dita, foram criados temas afins em sintonia com
interesses individuais. Assim, uns encarregaram-se de produzir e editar um
documentário de todas as fases de construção; outros fizeram pesquisa sobre
os diversos naufrágios e salvamentos da zona; outros ainda aprenderam cartografia, estudando os mapas históricos locais e trabalhando lado a lado com
cartógrafos e membros da sociedade histórica.
Que papel desempenhou afinal a tecnologia? Grande parte da pesquisa
acerca da herança cultural da zona e da geografia da ilha foi feita com recurso
à Internet. Por outro lado, a edição de vídeo no computador, bem como a digitalização de imagens em três dimensões, obrigou os alunos a terem de se familiarizar com uma vasta gama de software e hardware. A tecnologia passou, de
facto, a fazer parte integrante do dia-a-dia destes estudantes.
Inicialmente, o projecto teve como público-alvo alunos de baixo rendimento (underachievers), que praticamente 'pairavam' pela escola. "When they
were given the opportunity to pursue things in which they were interested,
their motivation toward school improved greatly" (Milone 50). O mesmo aconteceu com outros alunos, incluindo os dotados. Para muitos, foi a primeira vez
que lhes foi dada a opção de aprender 'o que' queriam e 'como' queriam.
Simultaneamente, aprenderam muito sobre si próprios e os seus interesses.
No final do projecto, os barcos foram utilizados pelos próprios alunos
no festival anual do porto de abrigo local, tendo sido a primeira vez que muitos deles andaram num barco a remos. Como consequência do projecto,
alguns desses alunos foram convidados a tomar conta de veleiros pertencentes a uma organização histórica local (Milone 50, 52).
É um projecto interdisciplinar interessante que, tendo em consideração a
nossa longa, heróica e notável tradição marítima, tem certamente aplicação
entre nós para analisar aspectos como os diversos tipos de naus (sua construção, robustez e navegabilidade) e de velame, os instrumentos de navegação
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(sua feitura e aplicação), a arte de navegar, assim como a evolução que todos
estes elementos foram sofrendo ao longo do tempo. Ou, ainda, o passado e
presente dos povos e culturas que os nossos antepassados foram encontrando,
e os vestígios que fomos deixando por esse Mundo fora, recorrendo, para este
efeito, às enormes capacidades de comunicação que a Internet põe ao dispor.
É também uma forma de recorrer ao telementoring, fonte inesgotável de
conhecimentos, de projectar a sala de aula para a comunidade próxima ou distante, e de alertar os estudantes para valores próprios da nossa cultura e tradição longínquas.
Em pesquisas muito recentes na Internet, deparei com um projecto português intitulado Viagens15 (moderado por Paula Bárcia), com conteúdos afins
aos que acabo de propor. Trata-se de um projecto interdisciplinar destinado a
alunos dos 6.° ao 9.° anos, abrangendo as áreas de Língua Portuguesa, Geografia, EVT, História e Matemática em colaboração com o responsável pela
área de Tecnologia, que se desenvolveu entre Fevereiro e Maio de 1997.
Dado que há um conhecimento escasso e apenas muito recente da vida
a bordo das naus portuguesas em termos de "alimentação, doenças, divertimentos, tarefas e contactos com outros povos" (1 de 2), pretendeu-se fazer a
sua recriação "de modo a que os alunos vivenciem as dificuldades e incidentes destas viagens" (1 de 2). O trabalho foi dividido em quatro etapas, desde a
escolha de um destino de viagem até à sua publicação on line.
Entre os quatro objectivos apontados, dois deles são, em minha opinião, de extrema relevância: "criar hábitos de pesquisa documental" e "promover a interacção dos alunos com elementos exteriores à escola" (1 de 2),
neste caso, colegas de escolas dos países-escala tais como EUA, Brasil,
Angola, África do Sul, Goa, Macau e Japão.

O ensino do Inglês e as novas tecnologias
O ensino do Inglês como língua estrangeira (ou mesmo como língua
materna) tem certamente muito a beneficiar com o recurso às novas tecnologias de comunicação, concretamente, o e-mail e a Net/Web. Entre os benefícios, podem-se referir: (1) o treino da escrita com objectivos mais ou menos
15
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específicos; (2) o consequente aumento da motivação pela escrita e o maior
cuidado que se põe nela devido à dimensão que o público leitor pode assumir; (3) o treino da leitura; (4) o manancial de informação actualizada à disposição; (5) a capacidade de interacção permanente entre pares oriundos de
qualquer zona do planeta; e (6) o número de contactos/amizades que daí
podem nascer sem a intervenção de ideias preconcebidas ou estereotipadas.
Os projectos que se seguem aplicam-se directa ou indirectamente ao
ensino da Língua Inglesa, destinam-se a diferentes níveis de ensino e têm
duração diversa.
Winter 97 Telecollaborations, realizado entre Fevereiro e Março, destinou-se a estudantes dos 5.° ao 12.° anos e envolveu cinco turmas, que foram
incumbidas de criar cinco mystery plays, cada peça com cinco cenas.
Semanalmente, cada turma escreveu uma cena de uma peça diferente.
Ao fim de cinco semanas, cada turma produziu cinco peças colaborativas. O
projecto culminou com uma conferência on line sobre o processo de desenvolvimento dos respectivos guiões.
Apesar de Stereotypes: English and Americans as perceived by
overseas students, com origem no Institute of Science and Technology da
Universidade de Manchester, ser uma iniciativa do ensino superior, resolvi
incluí-lo por me parecer um projecto com uma certa originalidade e por
entender que se aplica perfeitamente ao ensino secundário, podendo, inclusivamente, adoptar-se com outras nacionalidades contrastantes, como é o caso
da portuguesa e brasileira, por exemplo.
Clive McGoun, o criador deste projecto simples e de curta duração (3-4
semanas), lecciona Língua e Cultura e pretende analisar o grau de conhecimento e de consciencialização cultural. Para o efeito, os seus alunos elaboram
um questionário de vinte perguntas, a enviar a uma turma americana, por forma
a que esta reúna o retrato-robô, ou o estereótipo, do cidadão americano. O
objectivo é que alunos de Língua Inglesa nos Estados Unidos caracterizem o
'Americano' típico. Seguidamente, os seus alunos respondem a um questionário
semelhante enviado por uma turma americana por forma a fazer o retrato-robô
do 'Inglês' típico. É uma forma de encarar a comunicação intercultural e de
explorar, através de um olhar de 'dentro', os estereótipos da própria sociedade.
Embora não sejam fornecidos elementos, é de prever que a troca de
conteúdos se tenha realizado por e-mail.

82 A Integração da Internet na Aprendizagem

Parece-me que uma alternativa a este projecto é estabelecer intercâmbios entre diversos pontos, urbanos e rurais, dos Estados Unidos e de Inglaterra para ver as semelhanças e as discrepâncias das respostas. Por outro lado,
creio que teria interesse comparar as respostas vindas dos dois tipos de áreas
e, depois de tudo reunido, tentar então estabelecer um estereótipo a nível
nacional para cada um dos países em questão.
Uma segunda alternativa seria explorar esses estereótipos através de um
olhar de 'fora', do 'exterior', pondo alunos de diversas nacionalidades, que têm
contacto com Ingleses e Americanos, a dar a sua visão de cada um desses povos.
Language Alive! é um projecto cooperativo destinado aos 7.° e 8.° anos
de Língua Inglesa, cujo objectivo é estudar a história do 'American' English,
identificar os critérios existentes para acrescentar palavras ao Inglês americano e analisar o uso da língua como indicador cultural.
O projecto divide-se em três partes. A primeira, intitulada "Where Did
We Get That Word?", funciona com cinco grupos, cada um encarregado de
um determinado tópico de pesquisa que ajudará a determinar como surgiu o
Inglês americano. Sugere-se o recurso a gráficos, tabelas, mapas e apresentações multimédia, sendo os resultados finais apresentados oralmente.
Na segunda, que tem o título do projecto, pretende-se que os alunos analisem os diferentes usos do Inglês americano e que não só identifiquem palavras
que não faziam parte da língua há cinco anos, como prevejam palavras que
serão acrescentadas por influência da tecnologia ou de novos conhecimentos.
Na terceira e última parte, "Language as a Mirror", faz-se uma análise
crítica de livros, filmes, programas de televisão e peças actuais com vista a
analisar aquilo que os best sellers e os êxitos do momento exprimem acerca
dos valores e das preocupações dos Americanos; criar listas de best sellers e
de hits para adolescentes; e examinar as referidas listas em termos de expressão dos valores e das preocupações dos adolescentes americanos.
Considero um projecto de pesquisa muito interessante, mas ambicioso
para os nossos níveis de 7.° e 8.° anos. Parece-me que, entre nós, seria um
projecto a realizar pelos 10.°, 11.° ou 12.° anos.
A Cultural Collage – in Portuguese/Uma Colagem Cultural – em Português teve por base um 'contraste de culturas'. Realizou-se entre o princípio de
Março e o fim de Maio de 1996 (cerca de três meses) e envolveu alunos
maioritariamente portugueses residentes no Canadá, Portugal, Brasil e Estados
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Unidos. Os coordenadores foram um professor canadiano e uma professora
portuguesa residentes em Toronto, ajudados por uma tradutora.
O objectivo do projecto foi pôr estudantes a recorrer às telecomunicações para contactar com e conhecer colegas de outros países. Para tal, trocaram e partilharam informações escritas sobre o seu dia-a-dia, a escola e a
comunidade, incluindo fotografias e trabalhos artísticos e literários originais,
que ajudaram a definir os jovens de diferentes partes do Mundo, os seus
sonhos e anseios, e as suas rotinas diárias.
O projecto destinou-se a estudantes de 13-14 anos de idade, que trabalharam em grupos de 3 a 5 alunos (num máximo de cinco grupos), cada
grupo e cada pessoa com um parceiro noutro país. Embora o português tenha
sido a língua comum, o projecto final, que devia incluir juízos de valor sobre
o mérito e o significado da experiência, podia contar com trabalhos também
em inglês. Daí parecer-me pertinente incluir aqui esta experiência perfeitamente adaptável ao ensino da Língua Inglesa. Terminado o projecto, ele seria
apresentado à turma e/ou à escola e, eventualmente, à comunidade.
Os quatro temas desenvolvidos foram: "Eu sou assim", "Esta é a minha
escola e a minha cidade", "Um dia típico" e "Nós somos assim", cada tema
com prazos de entrega estabelecidos. Todos os trabalhos produzidos podem
ser acedidos através do URL referido em "Obras Citadas".

Observações finais
De tudo aquilo que expus ao longo deste capítulo, conclui-se que há
diversas maneiras de proceder à integração das novas tecnologias, nomeadamente a Internet e os seus diversos recursos, no processo de ensino-aprendizagem tradicional. Entre os exemplos focados, contam-se: (1) as trocas de
mensagens ou informação via e-mail; (2) a escrita; (3) a procura de informação para efeitos de pesquisa; (4) a participação em projectos autênticos de
natureza diversa (ambiental, científica, arqueológica); (5) o telementoring;
(6) a análise e resolução de problemas; (7) a criação e análise conjunta de
bases de dados e (8) a publicação on line16.
16

No subcapítulo "Momentos pedagógicos adequados à Internet", referi 'quando' é adequado integrar estas novas tecnologias na aula tradicional. Complementei agora essa informação com diversos modos de proceder a essa integração.
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Apesar de não me ter sido tão fácil encontrar projectos de duração mais
prolongada para a aprendizagem da Língua Inglesa como foi para a de outras
disciplinas, existe material em abundância se considerarmos que muitos dos
trabalhos interdisciplinares anteriormente descritos, bem como outros de interesse que estão publicados na Web, se podem adaptar a objectivos mais específicos da disciplina.
Independentemente de tudo isto, o aspecto que considero verdadeiramente relevante é o facto de, no campo da aprendizagem das línguas estrangeiras, o Inglês ter, como vulgarmente se diz, 'a faca e o queijo na mão' visto
que, também neste mundo das telecomunicações, detém uma posição privilegiada, invejável e ímpar de língua internacional/franca por excelência. Parece
que tudo lhe foi oferecido de bandeja. Assim sendo, qualquer aluno, muito
especialmente os desta área, tem todo o interesse, pelo muito que tem a
ganhar, em ter acesso e estabelecer contactos via Internet – é um treino excelente de utilização autêntica da língua, quer através da leitura, quer através da
escrita. A oralidade virá a ser beneficiada a seu tempo pela videoconferência.
Os meios para dinamizar e revolucionar o processo de aprendizagem
em geral, e da Língua Inglesa em particular, começam a estar ao dispor dos
educadores. Cumpre-nos a tarefa de os aproveitar e tirar deles o melhor partido, a fim de os pormos o mais adequada e eficazmente possível ao serviço
dos alunos.
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Recursos da Internet Úteis ao Ensino e sua Aplicação a
Projectos Pedagógicos

C

oncluído o capítulo referente a projectos já realizados, por isso
mesmo passíveis de inserir e adaptar à prática lectiva tradicional de
cada professor em consonância com os objectivos curriculares,
entendo ser útil abordar os recursos a que inevitavelmente temos de recorrer
para levar a cabo essa tarefa.
Optei por uma estratégia teórico-prática por me parecer mais eficaz em
termos do objectivo principal que aqui me proponho – descrever com maior
ou menor brevidade (consoante os casos) os recursos utilizáveis, sempre inseridos num contexto prático. A necessidade de uma 'contextualização' que
reflicta uma relação pragmática e de sentido entre a aprendizagem e o mundo
real é realçada por David Jonassen:
. . . knowledge of any tool is most meaningful if it is acquired in the context
of learning how to effectively use that tool. . . . Understanding results from
using, not memorizing.
. . . learning about computing should be situated in the act of using the computer to do something that is useful, meaningful, and intellectually engaging
(9).

Assim, uma perspectiva menos tecnicista parece-me mais aliciante,
dado que a par e passo vamos tendo a noção da utilidade e possível utilização dos recursos mais frequentemente associados ao ensino.
Não pretendo ser exaustiva, nem tão-pouco apresentar um modelo ou
uma receita. Limito-me a seguir um projecto de pesquisa já realizado, ao qual
introduzi certas adaptações e ligeiras ampliações. As necessárias explicações
teóricas dos recursos utilizados e/ou utilizáveis são inseridas pontualmente.

O projecto-base e a estratégia teórico-prática
Conforme referi anteriormente, criar e dar início a um projecto de uma
certa duração implica pensar em pormenores como a definição de objectivos,
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o modo de o publicitar por forma a arranjar colaboradores, as regras e o prazo
de inscrição, a data-limite para o envio das respostas, os conteúdos, as disciplinas e os níveis de ensino envolvidos, os procedimentos ou as regras do jogo, o
envio dos resultados finais a todos os participantes e a possível publicação do
trabalho na Web.
O projecto em que me baseio, concebido por Sheila Oliver, professora
do ensino secundário em Spartanburg, South Carolina (uma área rural/
suburbana), intitula-se A Taste of our World. Para que se entendam as alterações que lhe introduzi, começo por dar uma breve panorâmica do projecto
original, cujo anúncio (posting) data de Novembro de 1996. Os alunos de
Turismo que Sheila preparava na área de "Foods and Hospitality" pretendiam
adquirir conhecimentos sobre os hábitos alimentares, os modos de vida, os
meios de transporte e os costumes da área de cada escola-parceira (num
máximo de vinte e cinco), única e exclusivamente do 'ponto de vista dos
alunos'.
A multidisciplinaridade abrangia as áreas de Geografia, Línguas
(materna e estrangeiras) e Multimédia, e os níveis visados eram dos 9.° ao
12.° anos de escolas 'fora' dos Estados Unidos. As onze questões, cujas respostas 'resumidas' deviam ser devolvidas por e-mail até uma data estabelecida, eram as seguintes:
• If I visited your country, what would we do for entertainment, what types of
clothing should I bring, and what are some of the things we would do?
• When I arrive in your town, what public transportation will be available to
me?
• What tourist attractions or resorts are found within one hundred (100) miles
of your town?
• What is a typical meal for breakfast, lunch and dinner?
• Describe your neighborhood. Homes are typically constructed from what
materials? Would you please name the varieties of trees and plants found in
your neighborhood?
• What are some common first names of people in your country?
• In American dollars, how much does it cost to purchase a: pair of jeans,
gallon of gasoline, quart (32 ounces) of ice cream, ticket to a movie or
feature film, six packs of Coca Cola, musical CD?
• How much does it cost to rent a video taped film?
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• What kinds of music, movies, activities and clothing do you and your
friends enjoy?
• Do you have any special foods you serve for holidays and celebrations?
• Would you please send your favorite recipe to me?
No final, as escolas participantes recebiam um conjunto de todas as
respostas ao referido inquérito.
Consideremos que a responsabilidade do projecto, por parte da escola-participante, é assumida por um professor de Inglês, que conta com o apoio
e a colaboração dos colegas de Geografia, História e Informática/Tecnologia.
Entre os objectivos acordados para aderir ao projecto incluem-se: (1) o desenvolvimento e a intensificação da leitura e da escrita na língua estrangeira;
(2) a aquisição de hábitos de pesquisa on line e off line e de intercâmbio entre
pares com vista ao alargamento de horizontes de diversa natureza, bem como
(3) a aquisição e/ou reforço de conhecimentos relativos à utilização das novas
tecnologias de informação e comunicação na prática lectiva.
Garantida a interdisciplinaridade através da colaboração das disciplinas
atrás referidas e tendo em consideração que se trata de alunos da área do
Turismo, os alunos e o professor propõem as seguintes alterações ao projecto
inicial: (1) alargar ligeiramente o âmbito do inquérito por forma a incluir um
breve enquadramento histórico da zona visada, dado que é um elemento fundamental de qualquer visita turística; (2) dar uma dimensão mais profunda às respostas; (3) desenvolver certos conteúdos através de pesquisa on e off line, não
esquecendo que todas as respostas se baseiam exclusivamente na escolha e
perspectiva dos alunos; (4) recorrer ao apoio técnico do professor de Informática/Tecnologia sempre que necessário (caso haja, evidentemente); (5) tentar que
a escola americana faça o mesmo trabalho relativamente à sua zona, a fim de
se poder realizar uma troca de impressões final sobre os pontos de contacto e as
diferenças fundamentais entre as duas culturas por intermédio de e-mail ou de
videoconferência (o que me parece muito pouco viável, por enquanto); e
(6) publicar o trabalho na Internet, na home page da escola já existente ou a criar.
Por tudo isto, é conveniente dividir o trabalho em cinco fases: a primeira baseia-se na dimensão geográfica; a segunda, no enquadramento histórico; a terceira centra-se especificamente no objectivo do projecto inicial; a
quarta, no intercâmbio entre a escola de origem e a escola-parceira; e a
quinta, na publicação do trabalho na Web.
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Mailing lists e newsgroups
Tomei conhecimento deste projecto quando procedia à pesquisa sobre
projectos a incluir neste trabalho. 'Por acaso' (como acontece com tanta frequência na Internet), dei por mim a percorrer vários menus Gopher*1, até que
fui parar a uma listagem de projectos publicados numa mailing list do IEEC
(International Electronic Classroom Connections2), oriunda do St Olaf College,
no Minnesota.
Uma mailing list*3, a que também se pode chamar listserv*, tanto pode
ser um fórum de discussão permanente (ou discussion group*) sobre assuntos
de interesse comum, como um local de encontro para professores à procura
de colaboradores.
O acesso dá-se através do e-mail. Cada mailing list tem o seu endereço
electrónico a que acedemos para nos tornarmos assinantes, remetendo para o
efeito uma determinada mensagem dirigida à listserv, neste caso, ao computador que gere a lista. Chegada a confirmação (da qual convém guardar uma
impressão, dado que é o documento que estabelece as regras básicas de funcionamento, entre elas, como interromper temporariamente ou 'anular' a assinatura), começamos de imediato a receber mensagens individuais devidamente identificadas (idênticas às de e-mail), que tanto podem ser questões
levantadas, como respostas ou comentários às mesmas, ou ainda anúncios de
projectos e pedidos de colaboração.
A partir desse momento, estamos autorizados a participar directamente
na discussão ou a publicitar um projecto. Contudo, antes de o fazer, é aconselhável passar alguns dias apenas a ler mensagens (lurking) para verificar se
aquela lista realmente interessa. As mailing lists podem ser moderadas ou
não. Quando o são, as mensagens são revistas por alguém responsável antes
de serem remetidas aos assinantes.
1

Gopher deriva do nome do mamífero roedor oriundo do estado de Minnesota, em cuja Universidade nasceu este
sistema, animal esse que escava o solo e abre túneis em busca de algo, mas também da expressão 'go for/go fer'
(procurar, ir buscar), que traduz exactamente o serviço que ele presta – ir em busca de algo que seleccionamos e
clicamos (Krol 319). Para isso, ele como que 'escava' as várias camadas de menus até chegar à informação pretendida (Serim e Koch 94).
2
Site que, entre outras coisas, ajuda professores a (1) arranjar turmas-parceiras noutros países para a realização de
trocas de projectos por e-mail e (2) arranjar keypals para os alunos.
3
O site da Web, http://www.NeoSoft.com/internet/paml, corresponde a um Resource Catalog que contém listas
genéricas de mailing lists disponíveis na Net. É organizado por assuntos e actualizado mensalmente (Krol 103).
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Uma mailing list funciona exactamente como o e-mail – as mensagens
são enviadas directamente para a caixa de correio electrónico do assinante,
diversas vezes ao dia, por vezes em quantidades significativas. Por conseguinte, sugiro fazer uma escolha criteriosa e fugir à tentação de assinar várias
ao mesmo tempo, pois a caixa pode ficar literalmente 'inundada' de correio4.
Existe, no entanto, um meio alternativo para procurar e/ou anunciar
projectos – os newsgroups*, ou Usenet groups, ou ainda Usenet news, uma
espécie de placard gigantesco onde os utilizadores podem publicitar projectos, afixar mensagens, e responder ou fazer comentários a um tema específico
inserido numa determinada categoria ou prefixo ('k12', por exemplo, um
fórum de discussão para professores e alunos do ensino não-superior). Têm
uma estrutura hierárquica, o que significa que as mensagens são organizadas
por tópicos ou módulos (threads), que reúnem num só bloco uma mensagem
e as respectivas respostas, facilitando a consulta e a sequência da discussão.
Para Ed Krol, os newsgroups são "a way to take part in even more
discussions, yet keep them organized and separate from your mail" (173), o
que pode ser uma enorme vantagem. Eles correspondem a uma forma semelhante de partilhar informação entre a comunidade de 'netters' (navegadores
da Net) com interesses afins e, embora tenham uma função muito idêntica à
das mailing lists, caracterizam-se por uma diferença fundamental (que pode
'fazer a diferença') – é o utilizador que vai ao encontro das mensagens, que
são remetidas para o que Bard Williams denomina community mailboxes,
armazenadas num enorme servidor situado algures no planeta (Internet 144).
O que por uns pode ser considerada uma pequena mas significativa diferença
faz com que certos utilizadores optem por eles, por serem um meio prático e
que não interfere com a caixa de correio electrónica.
Para ler e responder a um newsgroup, é necessário iniciar um programa
chamado newsreader*, que em geral faz parte do Web browser instalado no
computador. Este programa apresenta menus dos tópicos de discussão e permite
seleccionar e ler apenas os itens que interessam. Além disso, porque mantém
4

Comecei por subscrever a TESL-L (Teaching English as a Second Language – List), que me enviava entre dez a doze
mensagens diárias. Não me interessou muito logo de início, pois era muito repetitiva. Posteriormente, li que se dirigia mais ao ensino superior. Optei então por subscrever a forma digest, que me remete uma listagem das mensagens do dia e me permite pedir o texto completo das que eu desejar. Simultaneamente, subscrevi as listas TESLK-12
e TESLCA-L, dirigidas respectivamente ao ensino não-superior e ao ensino assistido por computador nas suas diversas vertentes. O fluxo de correio reduziu significativamente.
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um registo dos itens já lidos, de cada vez que lhe acedemos apresenta unicamente os que foram afixados desde a última leitura/consulta. Por outro lado,
permite criar uma lista dos newsgroups preferidos, à semelhança do que acontece com os bookmarks (URLs preferidos) existentes nos browsers.
Antes de entrar num newsgroup, convém ler as regras de funcionamento e os ficheiros de FAQ* (Frequently Asked Questions), que respondem a
muitas dúvidas que possamos ter, evitando assim a sua repetição, motivo de
certa irritação para os frequentadores habituais.
Tal como com as mailing lists, os newsgroups também podem ser
moderados ou não. Quando o são, se bem que apresentem uma qualidade
superior, perdem em espontaneidade.
O nome de um newsgroup compõe-se de palavras separadas por pontos – news.newusers.questions, por exemplo – em que news é a categoria
genérica, newusers é um subtópico e questions é um subgrupo de newusers.
O nome torna-se mais específico à medida que lemos da esquerda para a
direita.
Por último, alguns conselhos úteis para os newbies* em qualquer destes
recursos: (1) não permanecer um eterno lurker – uma pessoa que se limita a
'espreitar'/ler mensagens sem dar qualquer contributo; (2) especificar e delimitar bem o assunto da ajuda ou sugestão solicitada; (3) ler o correio regularmente e apagar todas as mensagens que não interessam; (4) anular qualquer
assinatura logo que deixe de ter interesse; (5) limitar as assinaturas a duas ou
três mailing lists (Serim e Koch 69).

E-mail
Seleccionado o projecto a que se pretende aderir, quer pelo professor,
quer em conjunto com os alunos, o passo seguinte é necessariamente o da
inscrição, geralmente feita por e-mail. No caso do projecto A Taste of our
World, a inscrição requer o nome do professor responsável, o endereço de
e-mail, o nome, morada e telefone da escola, e ainda os níveis e as disciplinas
que o professor lecciona.
O que é, afinal, o e-mail *? Em termos muito simplistas, é um sistema
que permite uma troca de mensagens de um computador para outro, ou de um
computador para vários. Se analisarmos a questão mais aprofundadamente,
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podemos verificar que o serviço que ele presta – "a store-and-forward service"
(Krol 60) – tem uma série de analogias com o serviço postal normal.
Para enviar uma mensagem, é necessário preencher um cabeçalho
(Header), que, no mínimo, tem de incluir o endereço electrónico do destinatário (To) e uma breve descrição do assunto (Subject5), sendo o nome e endereço do remetente (From), a data e a hora de expedição inseridos automaticamente pelo programa. De seguida, escreve-se a mensagem, que no fim pode
ter aquilo a que se chama uma assinatura (Signature) com informações pessoais tais como o nome, a morada, diferentes tipos de contactos pessoais e,
em alguns casos ainda, uma "citação" em geral reveladora de uma faceta da
personalidade da pessoa em questão. Por último, põe-se a mensagem na
Outbox, premindo o rato no respectivo ícone, e procede-se ao seu envio através de um clique no botão Send and Receive. O tempo de resposta depende
essencialmente de dois factores – a frequência com que o destinatário vai à sua
caixa de correio e a sua disponibilidade para responder com brevidade.
Sendo o e-mail um meio de comunicação extremamente rápido,
cómodo, económico e imediato, não deixa de ter os seus inconvenientes,
entre eles, a falta de segurança e privacidade a cem por cento, pois não é um
sistema inviolável. Por essa razão se aconselha a 'não' escrever num e-mail o
que não se escreveria num postal – é uma espécie de 'regra de ouro' da
netiquette do e-mail, a que me referirei em maior detalhe um pouco mais adiante.
Entre as vantagens deste meio, refiro: (1) permitir o envio ou recepção
de mensagens ou ficheiros de um para um, ou de um para vários; (2) permitir
tomar parte em conversas electrónicas, isto é, estabelecer uma comunicação
em grupo (caso de uma aula mensal integrada no projecto português patrocinado pela Expo '98, a que me referi no capítulo anterior); (3) ser assíncrono,
não funcionar em 'tempo real'* (benéfico em comparação com o telefone,
especialmente quando se comunica com fusos horários muito diferentes, ou
horários de trabalho desfasados, pois não há a preocupação das horas, ou de
poder incomodar, ou de não estar ninguém em casa, visto que, uma vez
enviada a mensagem, sabemos que o destinatário a recebe quando mais lhe
5

Aconselho frases curtas e directas, pois para quem recebe muito correio é o factor decisivo entre ler ou não ler uma
mensagem. Um exemplo concreto do que acabo de dizer é o seguinte comentário/aviso de Ferdi Serim (autor de
uma das obras mais citadas) num e-mail que me enviou: ". . . please remind folks to use a compelling subject line. . .
as a matter of survival . . ." (24 Abr. 1997).
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convier, não sendo preciso tentar repetidamente o contacto); (4) ter um acesso
mais fácil a pessoas como professores, colegas, especialistas, membros da
comunidade; (5) permitir ser assinante de mailing lists.
Qualquer programa de e-mail proporciona as seguintes funções básicas:
criar, enviar, ler e responder a uma mensagem; remeter a terceiros (Forward)
uma mensagem recebida; incluir um ficheiro anexado ou anexo (Attached file
ou Attachment); guardar, imprimir e apagar/eliminar (Delete) uma mensagem;
ou ainda, ordenar (Sort) as mensagens de diversas maneiras.
Por outro lado, inclui certas pastas (Folders) de origem, tais como
Inbox, Outbox, Sent Items e Deleted Items, permitindo criar outras por forma
a organizarmos o correio de uma forma mais pessoal.
Um endereço de e-mail compõe-se de três partes. A que se encontra à
esquerda do símbolo @ ('at') é o nome do utilizador (username), que pode ser
uma série de letras e/ou números, ou unicamente um nome. A que se encontra à direita do @ é o nome do domínio (domain name), isto é, o nome do
computador a que pertence a conta, separado por um 'ponto' (dot) do nome
do tipo de organização, instituição ou fornecedor de acesso. O nome do
domínio está ainda separado por um 'ponto' do nome do domínio de topo ou
zona (top-domain name ou zone), que identifica o tipo de instituição (edu =
educativa) ou o país (pt = Portugal). Basta um engano numa letra ou num símbolo para que um endereço seja considerado 'errado' pelo sistema e imediatamente devolvido à procedência (acção designada por bounce) pelo Mail
Delivery Subsystem, que inclui sempre uma explicação do tipo de erro.
À semelhança do que acontece em muitas outras circunstâncias do
nosso quotidiano, também aqui se aplicam regras de 'etiqueta' ou de boas
maneiras (netiquette*6), que fazem do utilizador um bom 'netizen' ('Net
citizen'). A regra de ouro foi referida uns parágrafos atrás. Além dessa, não se
deve usar linguagem ofensiva, abusiva ou ameaçadora (flaming); deve-se evitar escrever palavras ou frases inteiras em maiúsculas, pois equivale a 'gritar'.
Por outro lado, deve-se realçar uma palavra ou expressão colocando um
*asterisco* no início e no fim do respectivo texto, assim como se deve recorrer ao sublinhado para assinalar o título de um livro.

6

Aconselho a consulta do documento intitulado "The Net: User Guidelines and Netiquette", da autoria de Arlene H.
Rinaldi, disponível em http://www.fau.edu/rinaldi/netiquette.html, cujo índice remete para uma série de capítulos
extremamente úteis, que nos permitem perceber que a netiquette se aplica a diversos recursos da Internet.
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A pesquisa off line e o recurso ao attachment
No caso de A Taste of our World, considero Lisboa como a hometown
da escola-parceira, pois permite alargar os horizontes inicialmente propostos.
Com o apoio do professor de Geografia, pode então dar-se início à primeira
fase do projecto realizando o seguinte trabalho em (três) grupo(s), acordado
previamente com os alunos pelo professor de Inglês: seleccionar um pequeno
mapa de Portugal, de que se fazem três reproduções. Na primeira, localizam-se apenas as cidades principais, com Lisboa em destaque; na segunda, localizam-se os bairros mais antigos (aqui pode ser necessário recorrer à ajuda do
professor de História); e na terceira, localizam-se os pontos de interesse a visitar (sempre na perspectiva do aluno).
A selecção do mapa-tipo tanto pode ser feita off line, com recurso a
livros ou mesmo a CD-ROMs, como on line. Esta última hipótese não é de
excluir, pois pode servir como uma primeira amostragem daquilo que se
encontra sobre Portugal na Internet.
Para começar, sugiro a pesquisa off line por uma razão simples – expor
desde logo os alunos a dois recursos que serão de grande utilidade em trabalhos futuros deste tipo. O primeiro é a utilização de um digitalizador
(scanner), um periférico que permite passar uma imagem de um livro ou fotocópia para o computador; e o segundo é o envio dessa imagem por e-mail,
como ficheiro anexo (attachment), o que implica aprender os procedimentos
básicos que isto acarreta.
Escrita a mensagem à qual se deseja anexar um determinado ficheiro
(de texto, imagem ou som, por exemplo), recorre-se ao comando "File
attachment", que de imediato pede a localização e o nome do respectivo
ficheiro. Dadas as necessárias indicações, prime-se o botão "Attach" e o resto
é automático. A imagem de um 'clipe' à esquerda do nome do destinatário
(na Outbox) indica que a mensagem contém um ficheiro anexado.

A pesquisa on line e o recurso ao browser e ao search engine
Passemos agora à segunda fase realizada com a colaboração do professor de História. É novamente um trabalho de grupo, acordado previamente
com os alunos, com um objectivo bem claro – preparar os alunos para o tipo
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de tarefa a que se vão dedicar quando recorrerem à Net/Web. Consiste no
seguinte:
• redigir um breve resumo (2-3 parágrafos curtos) da História de Portugal,
focando o início da nacionalidade e a época dos Descobrimentos (pois considera-se importante falar do que fomos como Nação e povo), com destaque para os aspectos considerados mais relevantes sobre a história de Lisboa;
• escrever 3-4 linhas sobre cada um dos pontos de interesse a visitar, que
pode assumir uma natureza histórica, cultural, ou outra.
Esta fase obriga a uma grande capacidade de análise, selecção e síntese, aptidões a que é comum chamar higher-order thinking skills. À semelhança da etapa anterior, a pesquisa pode ser feita on ou off line. Sugiro que
se enverede pela pesquisa on line, por duas razões: aprofundar o que a
Net/Web contém sobre Portugal e localizar e analisar as origens dessas fontes
(pode haver surpresas), podendo ser necessário complementar a informação
com elementos recolhidos em material impresso.
Para fazer uma pesquisa on line, temos primeiro de aceder ao ambiente
da Web. Como? Recorrendo a um browser *, um programa que nos permite
navegar, visualizar e explorar a World Wide Web, porque ele lê e interpreta
hipertexto* (Krol 118) e depois apresenta os documentos no ecrã. É uma espécie de programa faz-tudo que Bard Williams descreve como "the Swiss Army
knife of Internet tools" (Web for Teachers 15).
Mosaic, o primeiro browser gráfico (combinação de texto e gráficos),
veio revolucionar toda a navegação pela Internet devido à facilidade e acessibilidade da sua interface* que permite links* entre diversos tipos de documentos através de um simples clique do rato sobre um texto ou gráfico.
Para aceder ao browser instalado no computador, faz-se um duplo clique no respectivo ícone. Dependendo do tipo de acesso à Internet que temos,
a ligação ou é automática ou semiautomática. Neste caso, aparece primeiro
uma janela no ecrã, na qual se prime o botão 'OK'. Daí para a frente, tudo é
automático, o que significa que, segundos depois (consoante a hora do dia), a
ligação deve estar estabelecida.
O primeiro ecrã que nos surge, quando iniciamos um browser, é o da sua
home page*, programada em hipertexto, que contém uma série de informações
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e diferentes hipóteses de ligações. No topo do ecrã aparecem a barra de menus
(menu bar) e a barra de ferramentas (toolbar).
Com respeito à barra de menus, importa mencionar que ela permite
guardar (Save) o documento, procurar (Find) uma palavra ou expressão num
documento, copiar (Copy) um documento para o processador de texto e manter uma lista de endereços de documentos a que interessa chegar por meio de
um clique num menu denominado Bookmarks * (marcadores).
Relativamente à barra de ferramentas, convém referir o interesse dos
seguintes botões: Back e Forward que nos remetem para o documento ou página
anterior e seguinte, respectivamente, páginas essas já vistas, mas a que pode ter
interesse voltar; Images que carrega/abre as imagens da respectiva página (cuja
exibição pode estar propositadamente 'desactivada', visto que abrevia o tempo
de download * do documento); e Print que imprime o documento.
Imediatamente abaixo existe um campo onde está escrito o endereço
(URL) da home page, e no qual temos de escrever o endereço do site* a que pretendemos aceder. Directamente antes da área de texto, aparecem ainda uma
série de botões entre os quais, What's new, que nos fornece uma lista dos sites
mais recentes, ou Net Search, que nos apresenta diversos motores de pesquisa.
Por experiência própria, concordo com a maioria dos autores quando
consideram o 'Yahoo' – Yet Another Hierarchical Officious (Obstreperous/
Oderiferous/Organized ) Oracle (Krol 408) – o lugar ideal para um newbie
começar a dar os seus primeiros passos no ciberespaço. Porquê? Primeiro,
porque corresponde à minha vivência inicial (não me lembro se por sugestão,
se 'por acaso'), e dei-me bem. Basta ter um tema, que entramos numa cadeia
interminável de documentos. Difícil é parar, em especial parar de saltar de
ligação em ligação. Segundo, porque como ele não é propriamente um motor
de pesquisa, mas sim um índice, ou catálogo – "one of the most extensive
catalogs of World Wide Web resources" (Krol 408) – hierarquicamente organizado, facilita muito a tarefa do principiante. Quando lhe acedemos, aparece-nos uma lista de directórios organizados por categorias, que remetem para
subcategorias cada vez mais específicas, até ao ponto de nos remeter para
documentos. Além disso, ele tem o seu próprio motor de pesquisa.
E o que é um search engine*7? É um mecanismo que nos ajuda a
encontrar aquilo que procuramos. Por outras palavras, é um mecanismo que
7

A lista de Web sites de interesse incluirá os URLs de alguns motores de pesquisa.
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procura informação em diversos sites e através do qual chegamos a um
número variável de documentos, um (ou vários) dos quais pode(m) servir os
nossos objectivos do momento. Como existem vários motores de pesquisa, é
aconselhável experimentar alguns para decidir quais os preferidos. Sugiro que
se faça a mesma pesquisa em vários para verificar as diferenças nos documentos remetidos e, assim, se poder concluir quais os mais simples de usar e os
mais precisos em termos de informação (NetLearning 77); ou ainda os mais
abrangentes, informativos e até fiáveis, acrescentaria eu.
Procedamos agora com o trabalho de grupo de História. Certamente
que vamos precisar de um motor de pesquisa. Para lhe aceder, ou escrevemos o seu URL no respectivo campo, ou fazemos um clique sobre o respectivo nome (caso estejamos numa página que contenha uma lista de vários).
Uns segundos depois, aparece um rectângulo branco onde escrevemos a(s)
palavra(s)-chave. Sugiro começar por "Portugal", após o que fazemos um
clique no botão Search ou Submit, localizado à direita do campo acabado de
preencher, e ficamos a aguardar a resposta. Na melhor das hipóteses, aparece-nos uma ou mais páginas com listas de URLs (hits) de maior ou menor
interesse, cada um dos quais é acompanhado de uma breve descrição. Como
os títulos e os URLs se encontram em hipertexto, basta fazer um clique sobre
um deles para sermos transportados ao documento pretendido e podermos
iniciar a sua análise. Caso não estejamos satisfeitos com os resultados, podemos ir fazendo sucessivas pesquisas como, por exemplo, "História de Portugal" e "Lisboa". A ideia é começar pelo geral e caminhar para o específico.
Como o modo de utilizar um motor de pesquisa tem duas opções básicas, a simples e a avançada, cada uma delas com regras diferentes, convém
'perder' uns minutos a ler a respectiva documentação, pois é tempo que rapidamente se recupera quando sentimos a tarefa facilitada e os resultados maximizados. Caso não fiquemos satisfeitos com uma pesquisa, convém ir tentando diferentes motores (porque todos diferem no modo como organizam e
armazenam a informação) e diferentes palavras-chave. Um último aspecto
digno de nota: a maioria dos motores apresenta a lista das páginas por ordem
decrescente de importância.
A partir deste momento, seja através de um ou vários URLs que nos
tenham indicado, seja através de um motor de pesquisa, estamos em
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condições de dar início à navegação de página em página8 ou de documento
em documento através da selecção de ligações. As ligações textuais (o hipertexto, ou texto clicável) estão sublinhadas e destacadas numa cor diferente do
restante texto e, quando lhes sobrepomos o cursor, ele passa de uma seta a
uma mão, o mesmo acontecendo no caso de uma ligação gráfica.

O Uniform Resource Locator ou URL
Mas o que é, afinal, um URL*, sigla que usei diversas vezes nestes últimos parágrafos sem me preocupar em explicar o que representa? Um URL
(que se pronuncia como earl, ou U-R-L), sigla para Uniform ou Universal
Resource Locator, é um endereço único e universal que localiza com exactidão qualquer recurso da Internet, porque ele contém a indicação do protocolo/serviço, do servidor e do documento pretendido.
De acordo com Ed Krol, o URL9 mais comum tem a seguinte forma:
service://server/path/file.type
ou
http://gnn.com/gnn/GNNhome.html
As letras à esquerda dos dois pontos seguidos de duas barras oblíquas
(http) indicam ao browser o método a utilizar para aceder ao ficheiro, ou seja,
o tipo de protocolo ou serviço/recurso a que ele tem de recorrer para ir buscar
a informação pedida. As letras à direita indicam o servidor e o caminho a
seguir para chegar ao documento.
No exemplo dado, verificamos que temos um documento html, ou
documento Web, chamado GNNhome.html, que se encontra no servidor
gnn.com e no directório /gnn. As letras iniciais http indicam que se trata de
um endereço da Web. Podem, no entanto, ser substituídas por outras letras
que remetem para outros tipos de sites, nomeadamente, ftp (File Transfer
Protocol), gopher (Gopher) e news (um newsgroup), este apenas seguido de
'dois pontos' sem barras oblíquas.
Um URL não admite espaços entre os vários elementos que o compõem e é
sensível à distinção entre maiúsculas e minúsculas a partir do path, o que significa
8

Uma página da Web tem a grande vantagem de poder ser alterada e melhorada em qualquer altura. É frequente
acedermos a páginas que têm o símbolo representativo de 'Obras' seguido de Under Construction. Paralelamente,
tem o inconveniente de se perderem as versões anteriores ou ainda de certas páginas serem retiradas pelos autores.
9
Serim e Koch explicam o URL de uma forma diferente, mais afim à que foi dada para o e-mail. Ele compõe-se das
seguintes partes: protocol://domain name/pathname (71), o que pode ser mais fácil de entender. Dão especial relevância ao facto de ele ser sensível às letras maiúsculas e minúsculas a partir do pathname (75).
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que, se no endereço acima escrevermos http://gnn.com/GNN/gnnhome.html, por
exemplo, aparece-nos uma 'mensagem de erro'. 'Precisão' é a palavra-chave.
O facto de alguns ficheiros apresentarem a extensão .html, outros apenas .htm, prende-se com a limitação de três caracteres imposta pelo DOS e
pelo Windows antes do aparecimento do Windows 95 (Krol 161-163).
Por último, considero importante referir o inestimável serviço prestado
pelos Bookmarks, Favorites ou Hotlists (a terminologia varia de browser para
browser), que equivalem às marcas que pomos em livros quer dobrando a
ponta da página, quer pondo um marcador, quer modernamente colando um
'Post-it'. Tal como os diversos nomes indicam, mais não são do que marcações ou listas de URLs, mais propriamente, de sites (visto que o endereço
fica escondido) preferidos ou mais visitados pelo utilizador, que se vai
aumentando por intermédio do respectivo menu Bookmark e do submenu
Add Bookmark.
Quanto mais bem organizada estiver a lista, com os nomes dos sites separados em directórios e subdirectórios de diferentes assuntos, mais fácil é encontrar o que pretendemos. Quando estamos no browser e pretendemos aceder a
um desses sites, basta um duplo clique no respectivo nome para sermos transportados de imediato para o documento. Como é natural que a lista aumente a
olhos vistos, convém de tempos a tempos apagar o que já não interessa.

A resposta ao inquérito original e a pesquisa no terreno
A fase seguinte, as informações para o questionário do projecto original, deve, a meu ver, ser desenvolvida tanto quanto possível 'no terreno', com
os alunos a dirigirem-se às agências de turismo para recolherem informações
(se possível em brochuras em inglês) sobre os locais turísticos ou estâncias de
interesse num raio de 100 milhas (cerca de 160 km); ou a diferentes tipos de
estabelecimentos comerciais para se informarem dos diversos preços pedidos
(não esquecendo o câmbio do dólar e a respectiva conversão). Há ainda que
recolher dados sobre o tipo de construção e vegetação que predominam em
Lisboa, não esquecendo os pratos típicos das épocas festivas (Natal e Páscoa,
por exemplo) e a receita preferida. É o momento ideal para pedirem ajuda em
casa, podendo cada um levar uma receita típica da família e, em conjunto,
decidirem o que vão enviar.
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Depois de coligidos todos os elementos necessários, os alunos começam a responder às questões. Convém não esquecer que os pratos típicos e a
receita escolhida têm de ser passadas para inglês, uma excelente oportunidade para alargar o vocabulário, o que, aliás, se verifica ao longo de todo o
projecto. O último elemento escrito é a preparação do e-mail a enviar, afinal
a parte mais fácil do projecto.

O intercâmbio final
Resta agora aguardar a chegada dos elementos da escola americana,
que têm de ser analisados isolada e comparativamente, a fim de encontrar
possíveis pontos de contacto e diferenças, bem como dúvidas e questões a
levantar durante a sessão on line, que culminará o intercâmbio. Nessa fase, se
os horários das turmas forem compatíveis (tendo em atenção a diferença de
fusos horários), é possível pôr ambos os grupos em contacto durante um
determinado período (meia-hora a uma hora parece-me suficiente) por e-mail,
IRC ou videoconferência, a fim de se proceder à troca de pontos de vista e à
sessão de perguntas-respostas, cujas conclusões devem constar de um documento final a redigir.
Parece-me que o intercâmbio por e-mail é o processo mais realista e
mais viável na situação actual, porque mais acessível e difundido. Por outro
lado, sendo apenas textual, permite digitar o texto e emendá-lo antes de o
enviar. Se bem que seja uma comunicação assíncrona, portanto, que não se
realiza 'em directo', em 'tempo real', não creio que isso implique qualquer
perda de eficácia nem constitua qualquer inconveniente quando o objectivo é
a comunicação efectiva entre ambas as partes.
O Internet Relay Chat (IRC*), ou chat*, consiste numa rede de 'conversa'
composta por inúmeros canais, cada um dedicado a um determinado assunto,
que permite que utilizadores de todo o Mundo 'conversem' através do teclado e
do ecrã em tempo real. Para funcionar, é necessário instalar software específico,
que pode ser obtido on line, e aprender alguns comandos.
Mark Warschauer, da Universidade do Hawaii, em Manoa, sintetiza
assim o funcionamento do IRC: "All those connected on a particular channel
sit and type at their own computers, and whatever they send is immediately
posted on the screens of all other participants" (56).
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O IRC difere do e-mail pelo facto de ser uma comunicação síncrona
que envolve um número indeterminado de utilizadores ligados em simultâneo, contudo, tal como o e-mail, baseia-se unicamente em texto.
Em termos de aprendizagem tem o inconveniente de não dar igual
oportunidade a todos os intervenientes, porque 'fala' mais quem escreve mais
rapidamente, situação frequente em aulas tradicionais de oralidade em que os
alunos mais fluentes e desinibidos têm tendência para monopolizar as intervenções em detrimento de colegas com certas dificuldades linguísticas ou
determinadas inibições.
Mark Warschauer refere que os canais de IRC são, em geral, públicos,
com pessoas constantemente a entrar e a sair, mas que é possível criar canais privados. Assim, "your class and partner classes in other parts of the world [can] all
join a channel at a specified time and then close it off to other people" (56-57).
A videoconferência (cuja aplicação mais conhecida é o CU-SeeMe*)
permite som e imagem, ou melhor, reunir vídeo, áudio e texto na base de
um-para-um ou, recorrendo a um reflector, pôr várias pessoas a comunicar
umas com as outras. É o tipo de comunicação a que, por exemplo, somos
expostos diariamente nos noticiários da televisão quando o locutor no estúdio
principal entra em diálogo com um convidado/colega num outro estúdio ou
local distante do Globo. Os dois lados a intervir têm de ter hardware 10
e software adequados e compatíveis para que a comunicação se possa estabelecer.
Em minha opinião, é uma hipótese presentemente ainda inviável, mas
uma hipótese que creio vir a ter um papel relevante, concretamente no
campo da aprendizagem das línguas estrangeiras. Permitirá não só colmatar a
lacuna da expressão oral que, no que respeita à aprendizagem das línguas
através destas novas tecnologias de comunicação, se encontra por enquanto
relegada para segundo plano, como permitirá finalmente abranger todos os
skills principais.
Certamente que haverá inibições nas primeiras sessões não só no plano
linguístico como no plano técnico (uma câmara, por muito pequena que seja,
é sempre uma presença estranha e, para muita gente, incómoda), inibições
essas que serão ultrapassadas com o tempo.
10

Requer uma câmara de vídeo, que pode ser do tipo 'eyeball camera' que se coloca no topo do monitor, uma placa
de vídeo e uma linha dedicada (RDIS – Rede Digital com Integração de Serviços).
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A publicação do trabalho na Web
Como follow-up publica-se o trabalho na Web, quer na home page da
escola (caso exista), quer numa página criada para o efeito, que deve ser
ampliada à medida que forem surgindo trabalhos e informações de interesse.
Para Ed Krol, "having a home page on the Web is akin to having a personal
billboard in cyberspace" (164), imagem pragmática e esclarecedora.
Se considerarmos que tudo na Internet evolui 'à velocidade da luz', tornando obsoleto amanhã aquilo que ainda hoje era novidade, e se tivermos
em atenção que o campo da publicação on line não é excepção a esta regra,
vivendo actualmente um momento de grande evolução (ou será antes grande
revolução?), optei por reduzir ao mínimo o conteúdo relativo à linguagem
HTML* (HyperText Markup Language), uma linguagem interna usada para formatar documentos Web (Krol 135) ou, se preferirmos, uma linguagem codificada para escrever documentos da Web.
Quando me interrogo se será evolução ou revolução, estou a pensar
concretamente na contenda sobre a HTML que, no momento em que
escrevo, opõe os dois grandes grupos (Netscape e Microsoft), quase nos
fazendo regressar ao passado pouco distante da "incompatibilidade entre
diferentes computadores [que] não permitia a transferência de ficheiros entre
utilizadores" ("Empurrão" 164). Esta contenda/divisão obrigou o W3C (World
Wide Web Consortium) a sentar as duas partes à mesa, a fim de chegarem a
acordo sobre uma linguagem HTML universal. O fulcro da questão passa
pelas Cascade Style Sheets (CSS), que provavelmente vão gerar uma das
maiores revoluções gráficas da Web, visto que "vão mudar a forma como
vemos páginas na Internet". Através de um "conjunto de instruções que permitem determinar com maior exactidão o posicionamento dos elementos na
página" ("Folhas de Estilo" 164), as CSSs vão permitir dar 'estilo' aos documentos HTML.
Este estado de coisas levou-me a não desenvolver explicações sobre os
códigos nem entrar em detalhes sobre como adaptar/converter em linguagem
HTML um documento escrito em determinado processador de texto. Por outro
lado, porque entraria no campo da formação, que sai do âmbito dos objectivos do
presente trabalho; e porque existem inúmeros tutoriais na Web para utilizadores
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com qualquer nível de conhecimentos, que dão em excelente contributo nesta
matéria11.
Quando dei os primeiros passos nesta linguagem, com vista a publicar
na Web, achei um absurdo o retrocesso que se tinha verificado comparativamente ao estado actual de desenvolvimento dos processadores, de manuseamento fácil, acessível e intuitivo. Considerei uma aberração e uma incongruência que tivéssemos voltado como que à Idade da Pedra, aos primórdios
dos processadores de texto, com base em códigos de formatação, como era o
caso do Wordstar (que usei). Sem o saber, estava em perfeita sintonia com
Serim e Koch que, a este propósito, comentam: "Currently, HTML authoring is
similar to the state of word processing about 15 years ago – you inserted
codes into your document to indicate formatting styles and didn't know what
the finished document would look like until you printed it out" (85).
Evidentemente que esta afirmação não está hoje totalmente actualizada. E provavelmente menos estará à data da publicação desta obra. Esta é a
(triste?) realidade em matéria de Internet quando se publica em suporte de
papel12. Daí que o campo que agora abordo, o da publicação on line, seja
extremamente vantajoso, até neste aspecto. Permite-nos estar sempre em cima
do acontecimento. É o conceito de 'just in time'. Não há compassos de espera
entre o produto acabado e a sua distribuição (e posterior aquisição). A informação pode ser e/ou é publicada mal acaba de ser produzida, podendo ser
reformulada e actualizada a qualquer momento.
Mas voltemos à linguagem HTML. Parece-me forçoso, porque lógico,
que enveredemos por algo tão simples e prático como os actuais processadores de texto, que não nos obrigam a linguagem codificada e, acima de
tudo, nos permitem decidir o que apresentar e como apresentar esse material num formato WYSIWYG (What You See Is What You Get) – ver no ecrã
o que nos aparece no papel depois da impressão. As recentes novidades a
que atrás aludi não apontam bem neste sentido, mas penso que mais tarde
ou mais cedo lá chegaremos.
11

Sugiro uma visita ao site do Online Innovation Institute (disponível: http://oii.org/), criado por um grupo de professores americanos, pioneiros na integração da Internet na sala de aula, que constitui um mundo interminável de
informação extremamente útil e relevante. Por outro lado, refiro sites adicionais em “Web sites”.
12
Não tenho dúvidas de que alguns conteúdos deste meu trabalho estarão certamente menos actuais, possivelmente
desactualizados, aquando da sua publicação. Mas é um risco assumido e que se deve correr por diversos motivos,
incluindo um muito polémico e contestável – o da manutenção do livro, de que sou adepta incondicional.
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Quando surgiu a tecnologia das páginas Web, nos princípios desta
década, ela baseou-se em códigos ou comandos (tags), isto é, em instruções
escritas em linguagem HTML, que apenas especificam o que cada página
apresenta, não o modo como apresenta, tarefa que fica a cargo do browser (o
que é certamente uma desvantagem). Esses códigos definem a formatação do
texto relativamente a pormenores como títulos e cabeçalhos, parágrafos, a
inserção de gráficos e som, ou de endereços de links a estabelecer.
Há diversas maneiras de criar uma página, afinal uma ferramenta flexível de auto-edição ou autopublicação: (1) começar do nada (from scratch),
que não traz qualquer vantagem; (2) guardar o source code* de uma página
Web de que gostámos e editá-la (não sem antes pedir autorização ao seu
autor, uma das regras da netiquette); (3) usar um processador de texto e introduzir apenas os códigos de formatação indispensáveis; ou (4) usar um editor
HTML, uma ferramenta que simplifica a criação de documentos Web
enquanto permite acrescentar os embelezamentos sem termos de memorizar
e digitar uma série de comandos.
O editor HTML converte um documento Word para linguagem HTML
por intermédio de cliques em botões ou menus. Contudo, existe a alternativa
do software de conversão, que mantém a apresentação do texto original
sendo apenas necessário introduzir manualmente os links (Krol 166). A meu
ver, corresponde a uma ferramenta do tipo all in one, pois é simultaneamente
editor, conversor e browser.
Se ter um site na Web equivale a marcar uma 'presença' no ciberespaço, como já foi dito, não tenhamos dúvidas de que as 'primeiras impressões' são, tal como na vida real, as mais importantes, daí que uma planificação cuidada seja fundamental. Assim, segundo Bard Williams, o primeiro elemento a introduzir deve ser um título ou cabeçalho que identifique a página.
Seguidamente, é necessário pensar no conteúdo, que deve ser claro e conciso
– em termos de palavras, o lema é "less is more" (Web for Teachers 135) –
organizado do simples para o complexo, e com a informação mais importante
em primeiro lugar. Sugere ainda o recurso a bullets para organizar os conteúdos, mas o mínimo de embelezamentos tipo bold, itálico ou sublinhado.
Aconselha também a inclusão do e-mail e snail mail, e do comando mailto
que, com um simples clique do rato, permite remeter uma mensagem ao
autor da página com comentários ou informações de interesse (133-35).
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Por outro lado, é importante dar uma certa leveza ao conteúdo, não o
sobrecarregar desnecessariamente tentando 'meter o Rossio na Rua da
Betesga', a fim de não tornar morosa a transferência da página/documento
para o computador do utilizador, nem tão-pouco dificultar a navegação. Convém também não inundar a página ou os documentos com links (que, sempre
que usados, devem remeter para sites de interesse e credíveis), porque se
torna cansativo e pode dispersar o leitor, ao ponto de o desviar por completo
do documento original. Por último, é aconselhável não incluir imagens em
excesso, pois atrasam a transferência do documento. Em resumo, é fundamental ser criativo mas cuidadoso no design da página.
De acordo com Serim e Koch, um site escolar útil e interessante deve
ter os seguintes ingredientes: (1) estabelecer ligações para sites afins, incluindo
uma indexação clara e uma descrição concisa do conteúdo de cada um;
(2) indicar recursos a utilizadores externos (por 'fora' do assunto) e internos
(por 'dentro' do assunto); (3) ajudar os visitantes a tomar conhecimento da
escola e das diversas actividades escolares que ela integra (216-217).
Uma página/documento Web pode seguir uma organização (1) linear
ou sequencial (como num livro), em que as ligações se sucedem de acordo
com a sequência da paginação; (2) hierárquica, em que as ligações são ramificadas como numa árvore genealógica, partindo-se da página inicial, que
ramifica para outras que, por sua vez, ramificam para outras; ou (3) em forma
de 'teia', com inúmeras ligações que seguem um percurso livre (Web for
Teachers 121-123).
Concluída a página/documento Web, o passo seguinte é colocá-la num
servidor da Web para que possa ser acedida, dependendo o procedimento do
tipo de ligação que temos. No meu caso, terei de contactar o meu service
provider, que me informará dos procedimentos.
Como dar a conhecer um site que acabámos de criar? Há diversas hipóteses. A primeira e a mais natural é divulgá-la pessoalmente a amigos e colegas.
Seguidamente, é anunciá-la numa mailing list e/ou newsgroup a que estejamos
associados. Podemos ainda consultar documentos sobre o assunto, ou contactar
o fornecedor de acesso à Internet para ver as modalidades de que dispõe.
As etapas fundamentais da criação de uma página são assim: (1) planear o conteúdo; (2) escrever o texto num processador ou num editor HTML,
inserindo os necessários códigos de formatação; (3) visualizar a página off line
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no browser; (4) pôr a página na Web; (5) aceder à página para ver se está
como desejamos; (6) visitar a página frequentemente e mantê-la actualizada
para não desviar o interesse dos leitores (Web for Teachers 144).
Por tudo o que acabei de expor, facilmente se conclui que a publicação
on line está ao alcance de qualquer utilizador, contribuindo assim para que a
Web seja não só o sector mais dinâmico da Internet, mas também aquele que
mais contribui para a sua capacidade democratizadora, valor em torno do
qual giram as diversas facetas da vida e cultura dos Estados Unidos, país onde
nasceu o conceito de rede que com o tempo se desenvolveu no que hoje
conhecemos como 'the mother of all networks', a Internet.
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Formação: Orientações Possíveis

N

ão tive desde o início qualquer dúvida em reservar uma parte deste
trabalho para abordar a questão da formação. Primeiro, pelo facto de
a minha experiência pessoal me ter já demonstrado que ela é uma
etapa fundamental de qualquer processo de ensino-aprendizagem. Segundo,
porque não esqueço os conselhos avisados de pessoas com vasta experiência
neste campo, todas elas unânimes quanto à obrigatoriedade da formação prévia de professores e alunos. Terceiro, porque ela faz parte integrante da maioria dos conteúdos de quem quer que escreva sobre a inserção das novas tecnologias na prática lectiva tradicional, sendo um conceito inerente às muitas
leituras que desenvolvi. Quanto mais não fosse por isto, seria impossível dissociar-me dela ou omiti-la.
Muito há para dizer sobre este assunto, mas muito ficará por dizer, pois
o meu objectivo é apenas o de apontar caminhos possíveis – processos –, não
produtos acabados, prontos a serem utilizados.

Learn by doing e peer coaching
Se há actualmente uma buzzword no que se refere à formação, ela é,
sem dúvida, learn by doing, conceito que se prende com inúmeros estudos
realizados sobre a eficácia dos níveis de retenção. Considerando que retemos,
em média, 5% do que ouvimos, 10% do que lemos, 30% do que vemos, 50%
do que debatemos/discutimos em grupo, 75% do que executamos e 90% do
que ensinamos aos outros (NetLearning 102), não é de estranhar que neste
campo tão recente da Internet se dê hoje cada vez mais ênfase às estratégias
de formação, que, por sua vez, implicam uma maior atenção às abordagens a
privilegiar, concretamente, a aplicação prática ou hands-on experience.
Por outro lado, estudos e inquéritos têm permitido concluir que, sobretudo no que respeita aos professores, eles estão ávidos de formação, mas de
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uma formação dada por colegas (peer coaching) versados nas matérias, não
por especialistas totalmente desligados do ensino. Porquê? Porque ambos são
profissionais do mesmo ramo, interessados no mesmo processo, conhecedores 'por dentro' dos problemas que afligem a escola e os alunos. E porque
ambos falam a mesma linguagem, de que resulta uma entreajuda muito mais
produtiva e resultados finais bem mais positivos.
Embora não possua dados concretos no que diz respeito a alunos, por isso
mesmo baseando-me unicamente na minha experiência profissional, creio não
estar muito longe da verdade se disser que sensivelmente o mesmo se pode aplicar aos estudantes. Não é verdade que a nossa experiência de professores nos
mostra que um aluno entende muito melhor uma explicação dada por um
colega do que pelo professor? Estou em crer que em matéria de formação informática seria talvez desejável e preferível ter alunos a formar outros alunos, possivelmente com um professor por perto pronto a prestar qualquer auxílio pontual.
Se aceitarmos que ". . . the deepest learning happens when one
attempts to teach newly learned skills to another" (Serim e Koch 103), parece-me importante agarrar esta ideia 'com unhas e dentes' como forma de ir em
'busca da excelência' de que tanto se volta a falar e que defendo a cem por
cento; e como forma de agarrar conhecimentos e recursos humanos imprescindíveis que poderão produzir uma nova geração de 'master
teachers/trainers' tão necessária num futuro talvez mais próximo do que possamos pensar. Futuro esse que passa pelos "trabalhadores do saber" (expressão
usada pelo Prof. António Dias de Figueiredo), ou knowledge workers, pessoas
versadas nas telecomunicações, bem informadas, conhecedoras e com capacidade de avaliar a informação disponível de uma forma crítica.

Formação de professores e alunos
Como também creio que 'aprender fazendo' é uma arma extremamente
poderosa e eficaz, a minha perspectiva sobre a formação de professores e alunos nesta área específica das novas tecnologias está muito próxima das tendências vigentes. Quando recentemente troquei impressões por e-mail com Ferdi
Serim, co-autor de NetLearning, sobre o rumo que tencionava dar a esta
rubrica da formação, fiquei agradavelmente surpreendida com o seu comentário simples e directo: "Your project idea is right on target" (2 Jun. 1997).
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Dizia-lhe eu:
I'd like to write a short chapter/subchapter (haven't decided yet) about
teacher and student training. The idea is to suggest ways of going about it like
mixing theory (the minimum amount possible) and practice, hands-on
experience (lots of it) based on a project that the teachers themselves can
create during the training and the students can eventually implement. It's the
*learn/practice by doing* you refer to in your book (2 Jun. 1997).

Com base no dado presentemente adquirido de que se 'aprende
fazendo', parece-me aconselhável que a formação siga uma estratégia
teórico-prática, com uma componente teórica o menos desenvolvida possível,
contudo, indo ao encontro do grau de conhecimentos e experiência do
público-alvo, e outra prática, bem mais alargada, pois é a componente mais
relevante. É, por isso, importante pôr os professores a desenvolver um projecto de pesquisa do princípio ao fim, de modo a terem a noção concreta das
potencialidades e das limitações dos meios disponíveis, bem como dos diversos modos de 'abordar' as diferentes fases de um projecto desde a sua criação, ao anúncio para angariar colaboradores, passando pelo seu desenvolvimento e terminando com a publicação on line, por exemplo.
Por tudo isto, não posso deixar de concordar plenamente com o Professor Dias de Figueiredo quando diz:
The shape of teacher training . . . must not be, as it often is, the "delivery" of
speeches to relatively passive audiences. It must take the form of project work
that fully engages the activity and creativity of the teachers (4 de 7).

A formação dos alunos deve, a meu ver, seguir um rumo semelhante.
Os ingredientes principais são, uma vez mais, uma base teórica reduzida ao
mínimo indispensável, de preferência baseada numa apresentação/demonstração real, 'ao vivo', a fim de se poder entrar rapidamente na aplicação prática,
afinal o elemento que verdadeiramente motiva os estudantes.

Possíveis acções de formação
Como não possuo experiência de formação nem tão-pouco conhecimentos suficientemente aprofundados sobre o assunto que me permitam dar
sugestões bem fundamentadas e fiáveis, optei por me basear em fontes e autores credíveis para poder apresentar rumos possíveis, já realizados e testados.
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Parte deste subcapítulo baseia-se em alguns dos modelos apresentados
no documento Web intitulado Proposed Models for Successful Internet Implementation, da autoria de Margaret Fryatt. A descrição é em geral relativamente breve, pois remete sempre para um link que fornecerá informações
mais pormenorizadas, e inclui sempre vantagens e inconvenientes.
Comecemos pelo modelo "Invitational Immersion", uma formação de
pares (peer coaching) de acordo com a qual um professor altamente qualificado do ponto de vista tecnológico se reúne com uma equipa de professores com o objectivo de criar um plano para um mês que leve alunos (e
professores) à exploração de um tema com base em recursos tradicionais e
tecnológicos (novas tecnologias). É aquilo que propus e desenvolvi no
capítulo anterior (em parte intuitivamente, mas por certo também inconscientemente condicionada por inúmeras leituras, que não esta, porque já
foi posterior). Tem como vantagens (1) dar tempo para treinar, reflectir e
interiorizar a aprendizagem em contexto; (2) não haver a pressão de pôr
algo em prática; (3) integrar teoria e prática; (4) proporcionar relevância
curricular; e (5) proporcionar o apoio necessário por parte do formador. O
maior inconveniente consiste em criar e manter o espírito de colaboração,
dado que os professores trabalham por norma individual e isoladamente.
Assim, sugere-se um tema novo em termos curriculares, para impedir que
cada um pretenda trabalhá-lo à sua maneira, ou seja, para forçar todos a
colaborar no tratamento do mesmo (1-2 de 5).
O modelo "Outcome-Based Staff Development" coloca a tónica nos resultados significativos a atingir e não na aquisição de skills. É vantajoso quando se
debruça sobre a resolução de questões locais, porque as aptidões são adquiridas
em contexto e o controlo da situação fica muito mais nas mãos do aluno. No
entanto, não é adequado ao treino de grupos grandes, que contribuem para uma
dificuldade acrescida – a concordância sobre os resultados a atingir (1 de 5).
O modelo seguinte é mais comum do que possa parecer e tem sido assumido por diversas instituições académicas. Consiste em proporcionar aos professores um acesso pessoal 'grátis' ou 'barato' à Internet1. Começa com uma sessão de treino de um dia em que os participantes aprendem como estabelecer
a ligação e adquirem os conhecimentos mínimos sobre algumas ferramentas
como o e-mail, para depois seguirem o seu rumo e, em casa, aprenderem e
1

É uma hipótese que começa a ser ventilada entre nós e é uma estratégia já adoptada em alguns países e regiões
(Austrália e Hawaii) por razões de dispersão geográfica, que dificulta e/ou impede uma formação presencial.
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compreenderem o modo como a Internet pode fazer parte das suas aulas. O
apoio na identificação e localização das fontes de informação, e na respectiva
integração no processo de ensino-aprendizagem, é dado pelo formador, que
mantém um contacto regular com cada participante.
É um tipo de formação pouco dispendiosa, pois pode abranger grupos
grandes, permite demonstrar ao vivo a eficácia do e-mail como ferramenta de
desenvolvimento profissional, e é totalmente autocontrolada. Entre os contras
incluem-se a necessidade de equipamento adequado (que pode constituir
uma despesa adicional) e o facto de não implicar a inserção da tecnologia no
currículo nem dar treino na utilização da Internet como ferramenta que permite atingir resultados ou resolver problemas.
Uma possível variação deste modelo inclui a participação em workshops
de treino de utilização da Internet, um manual muito completo e o apoio de
uma newsletter mensal, distribuída por e-mail, com notícias diversas incluindo
a descrição de projectos em curso ou já realizados (2 de 5).
"Integrative and Innovative Use of Technologies with Students" desafia
equipas de professores a explorar uma questão durante várias semanas, exploração essa que exige o recurso às tecnologias de informação. O objectivo é: "to
create learner-centered adult experiences which engage staff in solving some
kind of curriculum-related problem in a manner which is very much like the
learning we hope to offer students" (2 de 5). O projecto deve ser multidisciplinar,
envolver avaliação ou síntese, e exigir que se construa/obtenha um novo sentido.
Deve terminar com um produto final ou uma apresentação que possa ser partilhada. A planificação do projecto é extremamente importante para que o grupo
identifique recursos que o ajudem a não perder tempo nem sentir frustração.
Este modelo aponta vantagens a meu ver muito relevantes: (1) é uma abordagem construtivista, centrada no aluno, na experiência, na pesquisa, e num processo; (2) é um projecto colaborativo, neste caso considerado menos ameaçador
porque se trabalha em equipa (chamo a atenção para a perspectiva diametralmente
oposta à do primeiro modelo focado, "Invitational Immersion", no qual se considera ser difícil manter o espírito de colaboração. Parece-me que no primeiro caso
há uma atitude pessimista a este respeito); (3) insere a tecnologia no currículo,
dando sentido à aprendizagem; (4) permite ao participante concentrar-se unicamente nas aptidões de que necessita para executar a sua tarefa; (5) proporciona
oportunidades para reflectir sobre a experiência de aprendizagem e para percorrer
as etapas que conduzem à mestria da tecnologia.
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Entre os inconvenientes refere-se o tempo, o trabalho e a energia exigidos, visto que requer input e output por parte dos formandos (2-3 de 5).
Seguem-se três categorias principais de modelos de formação baseadas
numa extensa lista produzida por Judi Harris. A primeira é a aprendizagem independente, que se pode subdividir em (1) aprendizagem individual, na qual cada
um segue o seu ritmo sem restrições de tempo ou de horário, podendo, no
entanto, ocupar muito tempo e produzir frustração; (2) aprendizagem individual
com apoio on line à distância; e (3) treino individual ou de um-para-um (one-on-one coaching) se se tiver a sorte de trabalhar ao pé de um especialista, que pode
prestar assistência sempre que surge uma dúvida. É um modelo muito eficaz.
A segunda categoria baseia-se em demonstrações, estratégia mais utilizada
para angariar adeptos. Resume-se a uma técnica do tipo "show and tell" que gera
um certo interesse e entusiasmo, nada mais, pois não há aplicação prática. Se a
demonstração for seguida de treino, torna-se ligeiramente mais vantajosa.
A terceira e última categoria refere-se a hands-on labs. Judi Harris
afirma que existem três versões que dependem do horário e das estruturas
envolvidas: (1) horário intensivo, no qual uma breve demonstração é sempre
seguida de uma aplicação prática, extremamente eficaz em diversas situações, embora peque por excesso de informação relativamente ao tempo atribuído, geralmente, workshops de meio-dia ou um dia; (2) treino parcelar, em
parcelas ou módulos distribuídos por um período mais longo, o que dá tempo
para treinar e explorar individualmente, e gera oportunidades de colaborar
em projectos, embora nem sempre seja fácil manter os professores agarrados
durante tanto tempo e possa ser difícil pô-los a desempenhar tarefas nos
períodos intercalares; (3) treino parcelar com actividades on line estruturadas,
o que produz um valor acrescentado, dado que os professores se sentem responsáveis e têm interesse em concluir as tarefas. É um modelo que tem tido
grande êxito, confirmado pela crescente popularidade dos 'cursos on line' e
que tem contribuído para o aparecimento de comunidades on line de professores ligados por rede (3-4 de 5).

Collaborative inquiry-based training
Janet Murray, bibliotecária numa escola pública secundária e co-fundadora da K12Net, uma rede educativa internacional para alunos e professores
pré-universitários, escreve um artigo extenso e muito interessante intitulado
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"Training is for the Dogs: Teachers Teach; Teachers Learn"2, no qual fala na
necessidade imperiosa de proporcionar aos professores um desenvolvimento
profissional apoiado em "collaborative inquiry-based learning", que os oriente
"toward incorporating the global information infrastructure in their
instruction". Logo de seguida, refere: "Current educational practitioners . . .
demand to be mentored by their peers, want adequate time to practice and
implement new learning strategies, and expect ongoing support as well as
recognition for their efforts" (1 de 9). Mais adiante explica a razão pela qual os
professores preferem professores-formadores: "Educators respond best to
people who are sensitive to the unique pressures of the profession . . . " (2 de 9).
Neste seu artigo, ela faz uma análise aprofundada de diversos aspectos,
entre eles a reforma educativa, cuja implementação implica convencer os professores de que o ensino em rede (instructional networking) é importante e tem de
ser integrado na metodologia e no currículo, porque a Internet estimula a aprendizagem colaborativa. A este propósito cita um artigo da Federation of American
Research Networks (FARNET), de Março de 1994, que diz: "The most successful
training for educators involves direct hands-on experience with relevant examples
and real products made by others in education. Training which models the
behavior and illustrates the adoption of the technology is critical to success" (2 de 9).
Analisa também as estratégias de sucesso em que, segundo ela,
"participants must be actively engaged in the design of the activity and the selection of its content. Meaningful questions which promote real rather than simulated research in a cooperative venture . . ." (2 de 9); e ainda a necessidade de uma
estrutura flexível, ou seja, a ausência de um modelo único de formação profissional, porque há que ter em consideração a experiência anterior de cada um, as
necessidades e as expectativas individuais, bem como dar tempo e proporcionar
apoio 'humano' permanente e de confiança, não exclusivamente apoio on line.
Por último, Janet dá diversos exemplos de projectos de formação, entre
eles o do Online Innovation Institute (OII), cujo objectivo se baseia no vivenciar daquilo que desejamos para os alunos. Nas palavras de Ferdi Serim, do
OII: "Educators must experience what it is to learn through project-based,
technology-enhanced approaches in their own learning, in order to effectively
support this kind of learning for their students" (6 de 9).
2

O título baseia-se num cartoon cuja legenda diz: "On the Internet, no one knows you're a dog". Ao que Janet
Murray contrapõe que poucos são os utilizadores que querem ser tratados como cães.

NETAPREND-08

Formação: Orientações Possíveis 113

5 Formação: Orientações Possíveis

Dos diversos modelos de formação referidos, permito-me tirar as
seguintes conclusões: (1) professores e alunos aprendem melhor seguindo
uma abordagem baseada em 'hands-on activities', pois permite-lhes ir construindo a base dos seus conhecimentos – é o construtivismo; (2) um modelo
extremamente eficaz consiste numa abordagem teórico-prática com base em
demonstrações práticas (de preferência a palestras) logo seguidas de aplicação
e construção das aptidões; (3) a formação levada a cabo por colegas é fundamental; e (4) a aprendizagem do e-mail como prioridade permite começar
desde logo a partilhar recursos e a trocar ideias e experiências.

Conselhos práticos para organizar workshops de formação
profissional
Creio ser útil terminar este capítulo com uma breve abordagem de
aspectos importantes a ter em consideração quando planeamos, formal ou
informalmente, uma actividade (prática) de formação profissional. Uma vez
mais me baseio em Serim e Koch que, em minha opinião, focam aspectos
fundamentais de uma forma clara e sucinta.
É aconselhável conhecer previamente as necessidades, os interesses e os
objectivos curriculares do público-alvo, assim como a(s) disciplina(s) leccionada(s), o nível de conhecimentos tecnológicos e os passatempos preferidos.
Estar na posse destes elementos implica proporcionar conteúdos e recursos mais
vantajosos, porque vão ao encontro dos interesses individuais e colectivos.
Dar realismo às apresentações/demonstrações mostrando exemplos
concretos de trabalhos/projectos on line realizados por professores e alunos é
mais motivante e pode ser um factor de inspiração, pois vêem-se as possibilidades que estão ao alcance.
Saber o nível de conhecimentos e o grau de conectividade dos participantes permite ajudá-los a 'desenferrujar', a ultrapassar a fase de bloqueio. É importante focar apenas os recursos de que os professores terão necessidade e abordar
experiências que eles consigam treinar por si em casa. A partilha de casos pessoais é sempre um elemento positivo, podendo mesmo servir de 'ice breaker' no
início da sessão.
Tornar a sessão numa experiência prática, se possível on line, é fundamental. Aprender ouvindo ou vendo é uma coisa, aprender fazendo é outra, e
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muito mais eficaz. Se não há computadores para todos, é aconselhável dividir
as tarefas entre on e off line, de modo a que todos tenham acesso.
Entregar handouts sobre a matéria é importante e útil. Dependendo do
grau de conhecimentos do grupo, tanto podem ser em suporte de papel como
em suporte electrónico, num directório que cada participante copia para uma
disquete que deve ter sempre consigo. Os handouts podem ser sobre conhecimentos básicos relativos à conectividade e aos service providers, como podem
ser uma lista dos URLs acedidos durante a sessão, com uma breve descrição do
site, uma lista de sites educativos, os contactos (electrónicos e convencionais)
de organizações relevantes, ou uma lista de livros, revistas e artigos de interesse.
Fomentar o treino posterior e fornecer apoio técnico são elementos
imprescindíveis para que a acção de formação tenha sequência. Ficar em
contacto por e-mail é importante como estímulo para avançar e dar a conhecer os progressos. Ter ou não ter apoio técnico via e-mail, fax ou telefone
pode fazer a diferença entre a continuidade ou a interrupção deste processo.
Realizar outras workshops é essencial como factor de motivação e para
impedir que o entusiasmo inicial esmoreça.
Por último, é importante planear actividades interactivas e colaborativas que exijam reflexão e troca de impressões entre os participantes, que os
envolvam activamente no processo de aprendizagem (188-91). "Getting the
students to own their process, while getting the teachers to get out of the way
by pointing the way instead of leading the way. . ." (Serim, Building Virtual
Communities 5 de 10) é fundamental. Conforme referi anteriormente, é o sage
on the stage a dar lugar ao guide on the side.

Observações finais
Para quem se quer iniciar na Net/Web, uma formação básica é um
apoio importante. Para quem pretende integrar estas tecnologias na sua prática
pedagógica, ela é imprescindível. Acima de tudo, implica um compromisso
baseado em muita prática do tipo trial and error, que envolve paciência e persistência.
Vale a pena investir tempo e esforço nesta ferramenta em constante
mudança, porque há um mundo incomensurável de informação e pessoas a
explorar, consequentemente, de conhecimentos a adquirir.
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T

endo os Estados Unidos sido o berço da Internet, rede de telecomunicações que proporciona algo até há pouco tempo impensável ou impossível – a globalização dos contactos pessoais e da informação, logo, do
conhecimento e da cultura –, naturalmente que existem diversos pontos de
contacto entre esta rede global e facetas da American way: o espírito de 'partilha' que presidiu à criação da ARPAnet, mais tarde Internet; o espírito pioneiro revelado em inúmeras iniciativas, concretamente nesta; o espírito democrático patente na tentativa de nivelamento do acesso ao conhecimento; o
team spirit/work, intimamente associado ao trabalho colaborativo e cooperativo; a responsabilização pelas tarefas a desempenhar e o controlo individual
das mesmas; o pragmatismo e o dinamismo inerentes a estes novos meios.
Reflectindo no que acabei de dizer e tendo em consideração que a
adopção do recurso à Internet como ferramenta do processo de ensino-aprendizagem implica uma mudança de atitudes e mentalidades, parece-me importante que professores e alunos comecem por adoptar e enraizar dois desses
aspectos – o espírito de 'partilha' e o espírito ou trabalho de equipa, ambos
pouco comuns entre nós. Só assim será possível iniciar o processo de integração das novas tecnologias na prática pedagógica e permitir que ele dê frutos.
No que se refere ao espírito de partilha, falo por experiência própria.
Embora haja colegas sempre prontos a ajudar, infelizmente outros nem se dignam responder a simples mensagens de e-mail. Nunca isso se passou com
colegas estrangeiros, incluindo autores de obras citadas, que responderam
sempre prontamente.
No que respeita ao trabalho de equipa, a prática é bastante recente
entre nós, por isso, ainda pouco generalizada. Não existe propriamente uma
tradição, muito menos a nível dos professores, devido, por um lado, ao isolamento a que geralmente se entregam por razões que aqui não importa analisar, por outro, a uma questão de defeito/feitio dos portugueses.
A escolha do tema aqui desenvolvido constituiu, desde a primeira hora,
um enorme e aliciante desafio pelo elemento inovador que o caracteriza (pelo
menos entre nós), consequentemente, pelo cunho polémico que o possa distinguir. Sei que não é um assunto consensual. As opiniões são muito divergentes e certamente continuarão a ouvir-se vozes discordantes, cépticas e resistentes. Mas não é da discussão que nasce a luz?
Consciente de tudo isto, espero, no entanto, conseguir agitar as águas –
ou não estivéssemos nós no ano da Expo '98 dedicada aos oceanos – e atrair
mais adeptos para a integração das novas tecnologias na prática lectiva.
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A execução do trabalho foi, por sua vez, uma experiência extremamente enriquecedora por diversas razões:
• pelo muito que aprendi;
• pela estimulante visão que me deu do futuro do processo de ensino-aprendizagem, concretamente ao nível dos novos papéis do professor, do
aluno, da aprendizagem e da escola. Visão que, para além de me motivar
pelo desafio que implica, me trouxe à memória a experiência de aluna
nos Estados Unidos, no início dos anos sessenta. Era a época das ideias
'progressistas' de John Dewey, com a aprendizagem 'já' centrada no
aluno e no 'aprender fazendo', conceito 'hoje' tão em voga. Por outro
lado, já se responsabilizava o aluno por parte da aquisição dos seus
conhecimentos, bem evidente na quantidade de project work a que era
submetido, com o constante recurso à biblioteca escolar e/ou municipal.
Hoje este tipo de trabalho é certamente realizado cada vez mais com
recurso à Net/Web;
• pela abertura de horizontes que me proporcionou, consubstanciada nas duas
vertentes em torno das quais gira a Internet – a informação e as pessoas. Não
querendo de modo algum menosprezar todos os valiosos elementos informativos que reuni, e sem os quais este trabalho não teria sido possível, reconheço
que foram os contactos humanos estabelecidos ao longo de meses o aspecto
que mais profunda e positivamente me marcou, e que perdurará, enquanto
que a informação, muito especialmente nesta área das novas tecnologias, é
absolutamente efémera;
• pela possibilidade que me proporcionou de dar um contributo, espero que
válido e útil, a um movimento pioneiro (se me é permitida a expressão sem
qualquer tom de pretensiosismo) no campo do ensino;
• pelas perspectivas de pesquisa futura que me abriu, pois a 'NetAprendizagem'
é uma área em que estamos a dar os primeiros passos, por conseguinte, onde
quase tudo está por fazer e explorar.
Ao chegar à recta final deste trabalho, optei por tirar conclusões gerais,
visto que as específicas foram sendo apontadas no final de cada capítulo, para
depois me deter brevemente em alguns caminhos que necessariamente ficam
em aberto e por explorar.
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Conclusões gerais
Sendo incontestável a implantação das novas tecnologias no quotidiano
(basta olhar à nossa volta para constatarmos este facto e concluirmos que elas
fazem parte integrante do dia-a-dia profissional e até de lazer de inúmeras
pessoas), a primeira grande conclusão que tiro é a da necessidade premente
da adopção das tecnologias de informação e comunicação pelo mundo académico em geral. É imprescindível que todos nós envolvidos activamente no
processo educativo assumamos o papel primordial que elas vão desempenhar
no século XXI, por conseguinte, no futuro dos jovens que agora preparamos, e
que nos esforcemos por integrá-las como 'ferramenta', não mais do que isso,
na nossa prática lectiva.
Sendo também incontestável que existe um grande desfasamento entre a
velocidade a que a tecnologia evolui e o ritmo a que é adoptada, muito especialmente em instituições lentas e tradicionalistas como são as escolas, mais se
impõe que o ensino não fique indiferente a estas mudanças no 'exterior' sob
pena de provocar um distanciamento cada vez maior entre os mundos académico e profissional, com enormes prejuízos para o futuro dos jovens.
Judi Hill e Mark Misic dizem no início do artigo intitulado "Why you
Should Establish a Connection to the Internet": "Higher education is expected
to prepare students to work and live in a high-tech society by introducing
them to the tools needed to survive and suceed in the business world" (10).
Ferramentas essas que passam pela comunicação e pelo acesso rápido à informação. E terminam assim:
Students who grasp and understand the Internet and who can successfully
navigate their way on the Internet will have an edge on their competition. . .
faculty must impart this information on their students now, before the
information revolution leaves them behind (16).

Embora concorde com esta perspectiva, não fico insensível a dois
aspectos que merecem ser comentados. O primeiro tem a ver com a expressão 'high-tech society' seguida do verbo 'survive'. Receio que se esteja a
sobrevalorizar a componente técnica em detrimento da humana, a olhar a
vida de uma forma demasiado tecnicista, logo, a desumanizar a sociedade.
Talvez por isso me tenha vindo de imediato à ideia o comentário do
Prof. Dias de Figueiredo à frase de John Naisbitt "high tech calls for high
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touch" quando refere um aspecto que me parece primordial para uma sã
(sobre)vivência das gerações futuras – a necessidade da intervenção do factor
humano ("high touch") como elemento de equilíbrio numa sociedade cada
vez mais dominada pela tecnologia (Challenges of Education 3 de 7). Comentário este que inclusivamente reforça as teorias que defendem que o professor
não será substituído, muito menos eliminado, pela referida tecnologia, porque
o conjunto de valores que lhe é inerente, assim como o seu lado afectivo e
emotivo, são factores imprescindíveis a qualquer processo educativo, funcionando como elementos compensatórios da frieza da máquina que a sociedade tecnológica impõe. Concordo inteiramente.
O segundo aspecto a comentar é a referência 'exclusivista' ao ensino
universitário como veículo da preparação que permitirá estabelecer a ponte
entre o mundo laboral/empresarial e a escola. Considero-a uma visão demasiado
restritiva. Não pretendendo tirar qualquer protagonismo a este nível de
ensino, muito menos atirá-lo para a berma da auto-estrada da informação,
pois todo e qualquer nível educativo tem indubitavelmente um papel relevante a desempenhar, creio, no entanto, que a grande diferença tem de começar a preparar-se logo no ensino básico (quanto mais cedo se começar,
melhor) e seguir por aí fora.
Na minha perspectiva, se os jovens que estão hoje a sair das escolas
secundárias e das universidades, e que seguirem a via do ensino, poderão
mudar muita coisa, será a geração dos meus filhos, agora no 3.° ciclo, que
começará a produzir a grande revolução. Eles já nasceram com estas tecnologias e sentem-se perfeitamente à vontade com elas – estão ‘como peixe na
água’.
Se, por um lado, concordo que a escola deve estabelecer a ponte com
o mundo exterior, por outro, entendo que ela não deve restringir-se ao mundo
laboral, como se afirma. Deve incluir também a comunidade, visto que a
aproximação entre estas duas instituições pode contribuir para gerar uma
sociedade melhor e mais integrada. Se as redes geram uma abertura e uma
flexibilização do processo de aprendizagem, manter a escola como instituição
estanque é uma aberração total.
O que me leva à segunda conclusão geral – a obrigatoriedade de
'repensar' todo o sistema educativo de modo a adaptá-lo às exigências que
estas mudanças acarretam. A capacidade que as redes proporcionam de
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eliminar barreiras de tempo e lugar não se coaduna com o modelo educativo
tradicional. Torna-se, assim, necessário repensar aspectos como os currículos,
a duração e distribuição dos tempos lectivos, os horários, certas infra-estruturas, a formação – a política educativa e a organização escolar em geral.
E porque a tecnologia se está a implantar e a criar raízes em inúmeros
sectores do 'mundo real', movimento a que a escola não pode ficar alheia,
como acabámos de ver, naturalmente que a terceira conclusão geral se prende
com a imprescindibilidade da formação de professores com vista a prepará-los
para as mudanças que não podem tardar no ensino. Formação essa que passa
por envolver os participantes em actividades essencialmente práticas, tais como
projectos colaborativos autênticos e semelhantes aos que os alunos irão desenvolver, o que contribuirá para um reconhecimento mais concreto e correcto do
tipo de trabalho que terão de orientar. Por parte dos alunos, contribuirá para
uma aprendizagem mais realista, logo, para um maior empenhamento e para
um conhecimento mais aprofundado, genuíno e abrangente.
Existem muitos entusiastas desta nova etapa do processo de aprendizagem, mas o número de pessoas perfeitamente desmotivadas, dessintonizadas,
desligadas e desinteressadas pelos motivos que oportunamente apontei é
enorme. Há, por isso, um longo caminho a percorrer, primeiro para atrair
'voluntários' a esta causa pela qual vale a pena (e temos de) lutar, e depois
para lhes dar a formação adequada ao desafio.
Independentemente destes dois imperativos, antevejo um percurso bem
maior e mais difícil – o da mudança de atitudes e mentalidades. Não basta que
as pessoas achem 'graça' ou que pensem que a introdução da tecnologia é
uma variante que até se pode experimentar. É necessário aceitar as novas
regras que esta nova estratégia implica, entre elas as mudanças no papel do
professor e do aluno, para que todo este processo não se limite a uma moda
passageira ou não seja 'agarrado' apenas por uma minoria, como já aconteceu
no passado com outras tecnologias. É necessário haver incentivos e apoios
para que haja continuidade, para que esta ferramenta seja levada a sério, possa
mostrar a sua eficácia, dar frutos e, assim, ocupar o lugar que lhe compete.
Para isso, é fundamental que se criem grupos de entusiastas e conhecedores que andem pelas escolas a fazer apresentações/demonstrações 'ao vivo',
tanto quanto possível com aplicação prática, mostrando casos e resultados concretos de modo a deixar uma certa curiosidade nos renitentes e a estimulá-los a
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aderir. Posteriormente, é essencial que os mesmos grupos empreendam acções
de formação off e on line, seguidas de um apoio permanente e, tanto quanto
possível, pessoal.
Afinal, é imperioso que o mundo académico integre as novas tecnologias de informação e comunicação (por que não 'infocomunicação'?) e contribua para a formação de knowledge workers, pois, como afirma Mary
Gruccio, directora de uma escola primária, "With continued commitment to
new technologies, we will see a change in the position of power as our
students become learners who can navigate and access all necessary information to function productively in the 21st century" (83).
Estando a aquisição de conhecimentos cada vez menos confinada à
escola e cada vez mais espalhada por outros sectores da nossa vida, entre eles
o doméstico e o profissional, que muito têm a contribuir para a aprendizagem
ao longo da vida, a tal lifelong learning, cabe aos professores lançar os alunos
em "a lifetime, seamless experience connecting individual episodes into an
ever-expanding web of meaning, insight and understanding. . . a personal
quest that never ends" 1, e à escola preparar os jovens para a idade das
learning societies, ou "sociedades aprendentes"2.
Por tudo isto, concordo com David Pesanelli quando fala de uma certa
inevitabilidade da aproximação entre a escola, a casa e o local de trabalho, as
três vertentes fulcrais da vida actual. Diz ele no artigo "The Plug-In School: A
Learning Environment for the 21st Century":
It may no longer be sensible to think about the school, the office, and the
home as separate from one another. These three once-distinct entities are
breaking apart, combining, and overlapping in new and unexpected ways.
The next-generation school can lead this process of blending aspects of
learning, living, and working (31).

A ser assim, é também inevitável que todo este processo passe por e
seja facilitado pelas redes, as tais 'varinhas mágicas' que eliminam distâncias.
O que me leva à quarta e última conclusão geral. Para que todo este processo seja possível de uma forma generalizada e equitativa, parece-me imperioso
1

Campbell, David. "The Socrates Syndrome: Questions That Should Never Be Asked." Phi-Delta-Kappan Feb. 1995: 467-469.
2
Figueiredo, A. Dias de. A Escola do Futuro. Out. 1996. Online. Internet. Disponível: http://eden.dei.uc.pt:80/~adf/
express1.htm. 4 Jun. 1997.

Considerações Finais. Alguns Caminhos a Explorar 121

5 Considerações Finais. Alguns Caminhos a Explorar

que se aplique com rigor e se reforce o direito 'universal' à educação, concretamente a uma educação ligada às novas tecnologias de informação e comunicação sem o conhecimento das quais se tornará muito difícil ingressar e permanecer nas fileiras do mundo laboral do século XXI. Necessariamente que a igualdade ou equidade (outra buzzword dos anos noventa) de acesso também passa
pela disponibilidade de recursos humanos e materiais em condições idênticas.
Como passa pela satisfação das necessidades e dos estilos de aprendizagem individuais, e pela diminuição do fosso entre os haves e os have-nots da sociedade
tecnológica.
Torna-se, por isso, importante criar condições 'dentro' e 'fora' das escolas que permitam suprir carências em casa. Como? Equipando as bibliotecas e
os centros comunitários com os recursos necessários de modo a proporcionar
acesso extra-escolar aos meios tecnológicos. Proporcionando créditos especiais para a aquisição de equipamento. Eventualmente, como se está a pensar
fazer nos Estados Unidos, pondo as escolas a adquirir equipamentos modulares (computadores portáteis, por exemplo) de custo mais baixo e mais facilmente substituíveis, de modo a permitir que os alunos os levem para casa
num sistema de empréstimo, como acontece com um livro de uma biblioteca.
Qualquer que seja a via que se encontre, ". . . whether at home, at church,
through community centers, or in libraries, kids should have many new avenues for learning open to them" ("Where we're headed" 35).

Caminhos a explorar
Encontrando-me na recta final de um trabalho desta natureza, que
envolve sempre horas de dedicação e um certo espírito de sacrifício, a sensação que me invade é contraditória – por um lado, de obra acabada, por outro,
de obra incompleta. Terá sido por isso que iniciei a escrita deste último capítulo ao som da Sinfonia "Incompleta" de Schubert?
Se sinto que cumpri os objectivos que me propus, não é menos verdade
que sinto que o produto não está acabado, porque não pode estar, porque é
impossível tratá-lo até à exaustão. Especialmente com um tema destes em que
tudo evolui à velocidade da luz. Assim sendo, sou forçada a encarar este trabalho simultaneamente como um produto, um resultado, que espero possa ter
aplicação, e como um processo em evolução permanente.
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Como processo, certamente que deixa diversas áreas de grande interesse a
explorar, entre elas a da educação multi e intercultural. Cummins e Sayers, autores de Brave New Schools, analisam esta temática de uma forma séria e profunda
e defendem que uma sociedade enriquecida pela diversidade cultural deve ter
um sistema de ensino cuja base de aprendizagem resida nas experiências e
ideias de 'todos' os alunos. Tentam demonstrar a capacidade das redes para gerar
a mudança educativa propondo não só estratégias alternativas que fomentem a
colaboração entre culturas e o espírito crítico entre os alunos, como uma estrutura curricular e organizativa que tenha por objectivo a educação universal. "This
alternative framework derives from the groundbreaking efforts of educators in
schools . . . described . . . as 'brave new schools', where a new pedagogy for
intercultural learning is being shaped that is responsive to the economic,
scientific, environmental, and cultural realities of today's world" (8-9).
Seja por que razão for, mas sobretudo pelo nosso futuro como comunidade global, é sempre um campo a aprofundar dada a premência da colaboração intercultural (Cummins e Sayers 15).
Antes de deixar o tema do multi e interculturalismo, gostaria de reafirmar o meu optimismo relativamente às redes globais como veículos de aproximação e de maior compreensão entre pessoas e culturas, consequentemente, de uma sociedade melhor. O processo de sociabilização, ou seja, as
relações pessoais geradas pelas redes com pessoas de diferentes idades e diferentes locais geográficos, reflecte o mundo real, exerce uma influência mais
autêntica e fará da sala de aula "a place of genuine social interaction, more of
a true community than it is now in some cases. . . . We have a chance to build
an emotional bond through telepresence and that's the single strongest lever
we have for improving educational outcomes" ("Where we're headed" 35). É
preciso trabalhar afincadamente nesse sentido.
Outra grande área a explorar é a da infoexclusão, a dos excluídos da
sociedade da informação, nomeadamente no sentido de encontrar soluções
concretas e eficazes que diminuam o fosso que separa os ricos e os pobres
(haves e have-nots) das tecnologias de informação e comunicação. E de as
pôr em prática. Para além das possíveis medidas a que atrás aludi, são necessários apoios estatais e privados por parte de grandes empresas do sector e de
pequenas e médias empresas da comunidade local, com as quais é possível
entrar num sistema de contrapartidas.
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A última área que proponho é a do construtivismo ou teoria construtivista, de acordo com a qual cada aluno constrói o seu próprio conhecimento,
ao seu ritmo e à medida das suas necessidades e anseios. Se para David
Jonassen "Constructivism is concerned with the process of how learners
construct (sic) knowledge" (11), para Seymour Papert (1990), citado por
Jonassen, ". . . [constructivism] expresses the theory that knowledge is built by
the learner, not supplied by the teacher" (13). Ao que Jonassen acrescenta:
". . . learners should be constructors and producers of personal knowledge rather than receivers and repeaters of inert knowledge" (13).
Subjacente ao construtivismo está o envolvimento voluntário e 'activo'
do aluno na procura de respostas, do 'sentido' das coisas, do conhecimento.
É um processo colaborativo entre professor e aluno em que cabe ao professor
'educar', ou seja, "lead forward", "manage, guide, motivate, and coordinate"
(Poole 405), "challenge, cause to advance" (Poole 408).
É precisamente o 'como', o processo envolvido na construção do
conhecimento, que me parece interessante aprofundar, assim como o papel
que as novas tecnologias desempenham nesse processo.

Conclusão
Imbuída de um espírito positivo, mas consciente das dificuldades a
enfrentar para aplicar na prática o produto deste trabalho, não posso senão
terminar num tom profundamente optimista face a um futuro que é cada vez
mais presente com as seguintes palavras de Dyrli e Kinnaman no artigo "The
Changing Face of Telecommunications":
Our entire society is in the midst of a profound change – and education
stands to benefit from this perhaps more than any other institution. But no
matter how impressive the technology becomes, teachers will always be
central in deciding how that technology is used, and in guiding, shaping,
and evaluating new developments. The roles and responsibilities of
educators will expand significantly and take on new meanings empowered
by technology. This is the best possible time to be a teacher! (61)
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Glossário

ARPANet

Advanced Research Projects Agency Network. Rede
experimental do Departamento de Defesa norte-americano,
que deu origem à Internet;

BBS

Bulletin Board System. Sistema que permite a partilha de informação através de uma rede local, que pode estar ligada à
Internet, e a que os utilizadores podem recorrer para afixar e
ler mensagens, entrar em chats* e enviar e-mail*;

Bookmarks

também conhecidos por Favorites ou Hotlists. São um conjunto
de endereços (URLs*) de sites* com interesse na Net/Web, que
cada utilizador guarda para posterior acesso rápido através de
um duplo clique do rato;

browser

também denominado Web browser, é um software* ou programa que permite navegar e explorar a Web*. A sua função
consiste em ler/interpretar e apresentar no ecrã todo o tipo de
documentos Net/Web. Sem ele não é possível ir buscar, exibir,
e fazer o download/upload* de documentos Web, nem tão-pouco 'saltar' de documento em documento.
Um browser corresponde a uma janela aberta para a Web (e
outros recursos da Internet), por conseguinte, para o Mundo;

CERN

acrónimo de Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire,
fundado em 1954, e berço da World Wide Web (1989), desenvolvida por Tim Berners-Lee.
É um centro internacional de investigação, com sede na Suíça, hoje
denominado European Particle Physics Laboratory (Laboratório
Europeu de Física de Partículas). Disponível: http://www.cern.ch;

chat

'conversas' em tempo real*, em directo, através do teclado
entre n utilizadores sobre um determinado assunto;

cibercafé

um café, mais ou menos requintado, que dispõe de computadores com ligação à Internet, que qualquer pessoa pode alugar
para navegar pelo ciberespaço;

CU-SeeMe

aplicação de videoconferência desenvolvida na Universidade
de Cornell. Disponível: http://cu-seeme.cornell.edu/;

discussion group

grupo de discussão. Sinónimo de mailing list*. Consiste numa
lista de subscritores reunidos em torno de um interesse comum
que comunicam por e-mail*. Qualquer utilizador pode subscrever a lista regra geral digitando o comando <Sub> (subscribe)
seguido do <primeiro nome último nome> para o endereço de
e-mail do respectivo listserv*. Após receber a confirmação,
começa a receber as mensagens directamente na sua 'caixa de
correio' individual, podendo desde logo 'entrar' no debate;
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download

copiar/transferir/importar ficheiros de computadores remotos
para o computador do utilizador;

e-mail

electronic mail, ou correio electrónico. Sistema de comunicações via computadores ligados por rede, que permite não só
enviar e receber mensagens de um-para-um (utilizador) e de
um-para-muitos (utilizadores), onde quer que o emissor e o
receptor se encontrem, mas também participar em mailing
lists*. O correio fica temporariamente armazenado numa caixa
de correio até que o receptor o vá buscar.
Cada utilizador tem um endereço próprio e único, que o localiza, tal como acontece com o endereço postal;

FAQ

acrónimo de Frequently Asked Questions. É um documento
electrónico que responde às perguntas mais comuns postas
pelos utilizadores de uma rede ou de um serviço;

FTP

acrónimo de File Transfer Protocol. É não só um protocolo que
define como transferir ficheiros de um computador para outro,
mas também um programa que move ficheiros usando o referido protocolo;

Gopher

sistema baseado em menus para explorar os recursos da Internet;

hardware

o equipamento (computador, monitor, CPU, impressora, etc.),
ou seja, a parte física e palpável da informática;

hipertexto

hypertext. Documentos que contêm links* textuais ou gráficos que, ao serem seleccionadas, transportam o utilizador
directamente para outro local. Ou, sistema que permite ao
utilizador 'saltar' de texto em texto/documento em documento de uma forma não-linear, dando-lhe a possibilidade
de ampliar e aprofundar a informação por meio de selecções
sucessivas.
O termo foi inventado por Ted Nelson, em 1965, para realçar a estrutura não-linear do pensamento humano, diametralmente oposta à forma linear dos livros, filmes e textos
impressos;

home page

página inicial, ou primeira página, de um Web browser*,
aquela que nos dá as boas-vindas, por assim dizer, quando lhe
acedemos. É também a página inicial de um site*;

HTML (html)

acrónimo de HyperText Markup Language. É a linguagem
usada para criar páginas ou documentos na Web, que
permite introduzir gráficos, efeitos especiais, vídeo e som,
bem como estabelecer links* para outros ficheiros ou sites*
da Web*;
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HTTP (http)

acrónimo de HyperText Transfer Protocol. É um protocolo ou linguagem que os computadores usam para 'falar' entre si quando
transferem dados na Web*. O nome da linguagem indica que
uma das suas funções é a capacidade de usar hipertexto*;

interface

entre outras coisas, é a representação gráfica que permite ao
utilizador escolher menus, ícones, o tamanho, a disposição e
os conteúdos de uma ou mais áreas de trabalho. Mas é também
aquilo que permite ao utilizador comunicar com o computador
através do teclado ou do rato, ou ambos;

Internet

rede global de informação e comunicação que dispõe de vários
recursos, entre eles, a Web, o FTP*, o e-mail*, e cujo funcionamento é definido por protocolos*;

Internet Society

ISOC. Grupo internacional de investigadores, professores e utilizadores, cuja missão principal é definir o futuro da rede
criando e fazendo cumprir protocolos, e garantindo a unicidade de cada endereço na Internet, entre outras coisas;

IP

Internet Protocol. É a linguagem que os computadores usam
para encaminhar os pacotes de informação até ao seu destino;

IRC

Internet Relay Chat. Corresponde à parte 'social' da Internet. É
uma 'conversa' em tempo real* entre um grupo de utilizadores
que se reúnem para falar informalmente através do teclado;

ISP

Internet Service Provider (fornecedor de acesso à Internet). É a
empresa/organização que estabelece a ligação de que o utilizador necessita para aceder à Internet*;

keypal

correspondente por computador, melhor dizendo, por teclado,
ou correspondente electrónico;

LAN

Local Area Network. Rede local e interna circunscrita a uma
área geograficamente limitada (uma sala, uma secção ou um
edifício), que estabelece a ligação entre computadores e equipamentos periféricos (discos e impressoras, por exemplo) para
permitir a partilha de tarefas e de informação;

link

pode aparecer referido como 'apontador', 'ponteiro' ou
'ligação'.
É uma referência em código especial, escondida por trás do
texto ou da imagem, que permite estabelecer a ligação entre
partes de uma mesma página, de um mesmo documento Web,
ou entre documentos, imagens, vídeos, etc.
Um link pode ser um texto (palavra ou expressão), um endereço de e-mail* ou um URL*, destacado numa cor diferente e
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sublinhado, ou um elemento gráfico sobre o qual se coloca o
cursor, que imediatamente passa de uma seta para uma mão.
Mal fazemos um clique, somos transportados directamente
para o local pretendido (não interessa onde), que pode até ser
outro recurso da Internet;
listserv

programa de software* usado para criar e gerir mailing lists* da
Internet*. É também uma mailing list sobre um determinado
assunto;

mailing list

grupo de discussão sobre um determinado assunto que funciona com base no e-mail*. Cada subscritor envia a sua mensagem para o endereço de e-mail da lista, que depois remete as
mensagens que vai recebendo directamente para a caixa de
correio de cada subscritor, mantendo-se assim um debate contínuo. Se a lista é moderada, as mensagens são revistas antes de
serem remetidas a cada subscritor;

modem

equipamento que estabelece a ligação entre o computador e a
linha telefónica permitindo a troca de dados entre computadores.
O termo deriva de modulator/demodulator, um conversor de
sinais digitais (do computador) em sinais analógicos (do telefone), e vice-versa;

netiquette

net(work)* etiquette. Conjunto de regras de boa educação na
Internet*;

network

rede. Conjunto de computadores ligados uns aos outros para
comunicar e partilhar informações e recursos. As LAN*, redes
locais, estão geralmente ligadas por cabos, enquanto que as
WAN*, redes alargadas, estão geralmente ligadas por telefone
ou satélite;

newbie

novato ou principiante na Internet*;

newsgroup

grupo ou fórum de discussão organizado por tópicos, a cujo
site* as pessoas acedem para ler e afixar mensagens;

newsreader

software* que permite ler e afixar mensagens em newsgroups*;

PPP

Point to Point Protocol. Protocolo que permite que um computador com modem* e linha telefónica tenha a ligação máxima
à Internet. É mais recente que o SLIP*;

protocolo

conjunto de regras que define o modo como os computadores
devem agir quando comunicam/'falam' entre si, por conseguinte, são regras que controlam as comunicações nas redes ou
entre redes;
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search engine

para uns é um motor de busca/pesquisa, para outros mecanismo de pesquisa. É uma ferramenta on line que permite fazer
pesquisas de conteúdo. O utilizador digita uma palavra ou
frase-chave e o motor de pesquisa 'arranca' na procura de
documentos Web;

service provider

empresa ou organização que fornece a ligação à Internet. É o
mesmo que ISP*;

site

local(ização) de um documento ou página Web, ou de um
recurso da Internet;

SLIP

Serial Line Internet Protocol. Protocolo equivalente ao PPP*,
mas mais antigo;

software

programa que executa um conjunto de tarefas ou funções que
permitem ao utilizador usar o computador para inúmeros fins;

source code

código original de uma página Web, que permite criar uma
página com uma apresentação idêntica mas com conteúdo
diferente. A netiquette* aconselha que se peça autorização prévia ao 'dono/criador' da página;

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Padrão,
standard ou protocolo internacional, emitido pela Internet
Society*, que permite que computadores com características diferentes comuniquem entre si. A função da componente TCP é, na
origem, decompor uma mensagem em diversos pacotes para os
voltar a reunir em forma de mensagem no destino. A componente
IP* trata de endereçar cada pacote (como se se tratasse de um
envelope), para depois o enviar através de múltiplas redes;

telecommuting

teletrabalho. Trabalho realizado por um empregado ou trabalhador por conta própria fora do local habitual (geralmente em casa),
sem contacto pessoal com colegas, mas podendo comunicar com
eles por intermédio das novas tecnologias de comunicação;

tempo real

comunicação síncrona, em simultâneo ou em directo. É o caso
do chat* (IRC*) ou de uma conversa telefónica (por oposição a
uma mensagem de e-mail*, ou a uma gravação num atendedor
de chamadas, que é assíncrona);

upload

carregar ou mover dados do computador pessoal para um computador remoto;

URL

Uniform Resource Locator ou Universal Resource Locator. É
um endereço ou localização exacta e única de um site* ou
recurso da Internet;
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WAN

Wide Area Network. É uma rede alargada e externa, composta
por inúmeros computadores distribuídos e ligados entre si
numa ampla área geográfica;

World Wide Web

também conhecida por WWW, W3 ou simplesmente Web, é
um dos recursos da Internet*. Sistema hipertextual multimédia
do tipo all-in-one que permite explorar, procurar, importar e
exportar documentos.
O nome deriva da sua capacidade para criar um número ilimitado, ou 'teia', de links* entre diversos tipos de dados localizados em pontos diferentes por intermédio do hipertexto*.
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Web Sites

DIVERSOS
BECTa (British Educational Communications and Technology agency): projectos e recursos
educativos
http://www.becta.org.uk/index.html
Dave's ESL Café: um mundo de informação e de links para professores e alunos de Inglês
como segunda língua
http://www.eslcafe.com/
The English Server: colectânea de milhares de textos coligidos por alunos e professores da
Carnegie Mellon University, que abrangem diversas áreas das Humanidades e inúmeras disciplinas
http://eserver.org/
European Schoolnet: estabelece a ligação entre redes nacionais de escolas em 18 países
europeus
http://www.eun.org/
The European Schools Project: integração de CMC e da Internet com vista a melhorar o
processo de ensino-aprendizagem
http://www.esp.educ.uva.nl/
FLTEACH WWW Resources: inúmeros recursos para professores de línguas estrangeiras
http://www.cortland.edu/www_root/flteach/flteach-res.html
Harnessing the Power of the Web: A Tutorial
http://www.gsn.org/web/index.html
The Internet Public Library
http://www.ipl.org/
Learning through Technology
http://www.ncrel.org/tandl/homepg.htm
Library of Congress
http://lcweb.loc.gov/
The Net: User Guidelines and Netiquette
http://www.fau.edu/rinaldi/netiquette.html
Resources for Web Site Developers: inúmeros recursos ligados ao ensino
http://www.ncrel.org/tandl/internet/internet.htm
U.S. Department of Education
http://www.ed.gov/

ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
Armadillo's K-12 WWW Resources: dirigido a estudantes, professores e pais, contém
recursos educativos agrupados por disciplinas
http://chico.rice.edu/armadillo/Rice/Resources/reshome.html

Web Sites 131

Web Sites

AskERIC (Educational Resources Information Center)
http://ericir.syr.edu/
Classroom Connect: como usar a Web na aula; arquivo de mailing lists; criação de uma
home page da escola
http://www.classroom.net/
EdWeb: recursos educativos, política educativa, utilização dos computadores no ensino,
etc.
http://edweb.gsn.org/
Intercultural E-Mail Classroom Connections (IECC)
http://www.stolaf.edu/network/iecc/
Interdisciplinary, Thematic and Integrated Instruction: projectos, planos de aulas, artigos
e recursos gerais; orientado para a Química
http://www.ssec.org/idis/cohasset/chs.htm
Kathy Schrock's Guide for Educators : inúmeros links organizados por temas
http://www.capecod.net/schrockguide/index.htm
KIDLINK: para pôr jovens dos 10-15 anos num diálogo global
http://www.kidlink.org/
Lingu@NET: ensino de línguas estrangeiras
http://www.ncet.org.uk/projects/linguanet/websites/wwwteach.html
MidLink Magazine: revista electrónica feita por e para alunos de todo o mundo dos 10-15
anos de idade; inclui projectos em funcionamento contínuo
http://longwood.cs.ucf.edu:80/~MidLink
Online Innovation Institute (OII): um mundo de informação muito bem organizada – site
criado por um grupo de professores
http://oii.org/
Pitsco Technology Education Web Site: recursos educativos
http://www.pitsco.com/p/resource.html
Teaching with the Web: recursos da Web como 'ferramentas' de ensino e links a sites com
informações pedagógicas
http://polyglot.lss.wisc.edu/lss/lang/teach.html
Testbed for Telecollaboration: organizado pelos TERC e financiado pela NSF, explora as
áreas das Ciências, da Matemática e da Tecnologia Educativa
http://teaparty.terc.edu
Web for Schools
http://wfs.vub.ac.be/
Web66: A K12 World Wide Web Project: como integrar a tecnologia nos ensinos básico e
secundário; ideias para criar páginas na Web; o registo mais antigo e talvez mais
abrangente de escolas com sites na Web
http://Web66.coled.umn.edu/
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FORMAÇÃO
CMC (Computer-Mediated Communication) Information Sources: listagem de recursos
sobre comunicação on line e a Internet
http://www.december.com/cmc/info/
Online Innovation Institute: inclui sites sobre formação
http://oii.org/
Roadmap: como navegar na Internet
http://ua1vm.ua.edu/~crispen/roadmap.html

LIVROS E LIVRARIAS
Amazon
http://www.amazon.com
Barnes & Noble
http://www.barnesandnoble.com
The Good Book Guide
http://www.good-book-guide.com/
Project Gutenberg: literatura on line: textos completos de centenas de livros, incluindo
clássicos
http://www.promo.net/pg/

MAILING LISTS
TESL-L: lista internacional para professores de ESL
listserv@cunyvm.cuny.edu
TESLCA-L: aprendizagem de línguas assistida por computadores
listserv@cunyvm.cuny.edu
TESLK-12: para professores dos ensinos básico e secundário
listserv@cunyvm.cuny.edu
OBS: Para subscrever: enviar um e-mail para o endereço acima indicado contendo a
seguinte mensagem:
Sub <primeiro nome último nome>
(ex.: Sub Teresa Vaz)

MOTORES DE PESQUISA
AltaVista
http://www.altavista.digital.com/
DejaNews: para procurar newsgroups
http://www.dejanews.com/
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Excite
http://www.excite.com/
Four11 Directory: para procurar endereços de e-mail
http://www.four11.com/
HotBot
http://www.hotbot.com/
Lycos
http://www.lycos.com/
Yahoo: um must para principiantes
http://www.yahoo.com/

PORTUGUESES
aeiou: motor de pesquisa 'por assunto' de tudo o que existe na Internet em Português
http://www.aeiou.pt/
Biblioteca Nacional
http://www.biblioteca-nacional.pt/
Cantinho do Rui: recursos relacionados com educação
http://educom.sce.fct.unl.pt/cantinho/
Ciberdúvidas da Língua Portuguesa
http://www.ciberduvidas.com/
Essencial sobre a Internet
http://www.dapp.min-edu.pt/dapp/einterne.htm
Expo '98
http://www.expo98.pt/
IIE: Instituto de Inovação Educacional
http://www.iie.min-edu.pt/iie/
Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal
http://www.missao-si.mct.pt
Ministério da Educação
http://www.min-edu.pt/
Porto Editora
http://www.portoeditora.pt/
Programa Nónio-Século XXI: informações sobre o Programa e a utilização educativa das
TIC
http://www.depgef.min-edu.pt/nonio/nonio2.htm
SAPO: motor de pesquisa do ciberespaço nacional
http://www.sapo.pt/
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Terravista: site de páginas lusófonas
http://www.terravista.pt
uARTE (Unidade de Apoio à Rede Telemática Educativa): contém o Programa Internet na
Escola
http://www.uarte.mct.pt/
Unidade MINERVA: projectos educativos, documentação sobre como trabalhar na Web,
recursos educativos, escolas na Internet, ligações a sites na Web sobre educação
http://www-sce.fct.unl.pt/
Universidade Aberta
http://www.univ-ab.pt/
Universidade de Aveiro
http://www.ua.pt/
Universidade de Coimbra
http://www.uc.pt/
Universidade de Évora
http://www.uevora.pt/

PROJECTOS ON LINE
Global SchoolNet Foundation (GSN): talvez a melhor fonte de informação sobre projectos
colaborativos
http://www.gsn.org
The Global Schoolhouse (GSH): informações sobre projectos
http://www.gsh.org
GLOBE – International Hands-On Science and Education: parceria internacional de Ciências Ambientais e Educação
http://www.globe.gov/
I*EARN (International Education and Resource Network): projectos colaborativos internacionais com o objectivo de tornar o Mundo um lugar melhor
http://www.igc.apc.org/iearn
KIDPROJ: fórum que faculta projectos curriculares através da rede KIDLINK
http://www.kidlink.org/KIDPROJ
NASA (National Aeronautics and Space Administration)
http://www.nasa.gov/
NSF (National Science Foundation): projectos na área da Matemática e das Ciências
http://www.nsf.gov/
TERC (Technical Education Research Centers): projectos na área da Matemática e das
Ciências
http://www.terc.edu/
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REVISTAS
Electronic Learning
http://place.scholastic.com/EL/home.htm
English Journal
http://www.digit.soe.vcu.edu/EJ/index.html
Technology & Learning
http://www.techlearning.com/
TechTrends
http://www.aect.org/Pubs/techtrends.html
T.H.E. Journal
http://www.thejournal.com/
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