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Qual é a sua

Nosso Primeiro Desafio! 
TER IDEIAS SOBRE...



Escrever é Preciso
Vamos começar...

Semana Acadêmica do Polo Universitário de 
Sapiranga...

“FORMAÇÃO NA ERA DIGITAL”...onde e como vamos escrever?

Isso é um Jogo? Desafiar?
* Escrever é Preciso: Princípio da Pesquisa. Mário Osório Marques, 2008.



De onde Falamos...
Experiências, Práticas e Investigação Teórica

Por onde andamos nestes últimos 15 anos?



...Penso que a questão que precisamos
enfrentar nesse momento de nossa
história é sobre nossos desejos e sobre
se queremos ou não sermos
responsáveis por nossos desejos...

Adaptado de Humberto Maturana



Para além da nossa conversa...Provocação!!!

- Qual é o papel da 
Escola??

- Qual é o meu papel?

Como 
aprendemos?? 

Fonte da Imagem: María Elena Infante-Malachias EACH – USP, 2011



Em nossa aula...quem está jogando e quem 

está na torcida?

Analogia do “assistir” e do “jogar” 

...no APRENDER

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=bir0jbTwsR0

Torcida_volei.flv


....a educação não é uma área em si, mas

um processo permanente de construção de

pontes entre o mundo escolar e o universo

que nos cerca....
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Transformação das Tecnologias??

Mudanças nas sociedades??

ericsson_girassois.mpeg
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Potencializando o Diálogo...Problematização!!!

Aceitamos o Rótulo  Copy e Cola?

Gerac�o _copy cola_.flv


Vamos Refletir sobre a

Instituição Escolar…

“é uma instituição que há cinco mil anos se

baseia no falar/ditar do mestre, na escrita

manuscrita do aluno e, há quatro séculos,

em um uso moderado da impressão”

(Lévy, 1999, p.8-9)



TDIC e os Processos de 

Desenvolvimento Humano…

“As ferramentas não são apenas um

complemento acrescentado à atividade

humana, mas as transformam e, ao

mesmo tempo, definem as trajetórias

de desenvolvimento dos indivíduos

cujas habilidades se adaptam às

ferramentas em uso e às práticas

sociais por elas geradas”. Coll e Monereo, 2010



Como as Tecnologias Digitais podem auxiliar 

no desenvolvimento da Aprendizagem?

valmirheckler@furg.br  



Dinâmica do jogar 
coletivo



Pensando em conjunto

ericsson_girassois.mpeg


Desenvolvimento 

Humano??

Semana_Acad�mica_Matem�tica_2010\CONARH.mpg


Postura do professor e da escola frente 
às “novas tecnologias” de ensino

Heckler, V. et. al, 2004



Entrada de TIC na Educação

Discussão Crítica

Não basta apenas inserir  Computadores

?

Associar propostas metodológicas 

mas sim

Professoroportunizando 

aos

-perspectivas educacionais;

-de pesquisa;

-desenvolvimento de projetos 

Participação 

colaborativa

Estudantes



• variedade de recursos (Behrens, 2000).

• busca do conhecimento (Petitto, 2003).

• mutação contemporânea da relação com o saber
(Lévy, 1998).

Memória

Imaginação Percepção

Raciocínio

Funções cognitivas humanas

Tecnologia de informação e de comunicação 
(TIC) para o ensino?



Informação, Conhecimento, Transformação....

Qual é a nossa Percepção??

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=ShRODbkFIJ0 
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Aspecto Filosófico 

da Investigação

Wells, Halladay, Vygotsky, Lemke, 
Galiazzi, Marques



10 anos – Modelo Inicial – Dar Sentido à 
Experiência

- Começo em 2001 – Educar pela Pesquisa – Pedro Demo; Formação coletiva na escola.
-Processo formativo – Aspectos Teóricos e Práticos - Modelagem

Como eram minha aulas antes? As experiências anteriores...

historia_experiencia_valmir\atividadeexcel_inicio_projeto.doc


O material didático digital auxilia; precisa de tempo de um (re)modelar – operar sobre –

(re) significar; proposta pedagógica com enfoque na transformação dos sujeitos.

-HECKLER, V. Uso de simuladores e imagens como ferramentas auxiliares no ensino/aprendizagem de ótica. Dissertação de Mestrado.
IF/UFRGS. Dez. 2004.
-HECKLER, Valmir. et. al. Uso de simuladores, imagens e animações como ferramentas auxiliares no ensino/aprendizagem de óptica. Revista
Brasileira de Ensino de Física, v. 29, n. 2, p 267-273, 2007.

Durante 15 anos – o Modelar de uma proposta 
– Dar Sentido à Experiência

..\..\..\..\Material projeto mestrado\pagina refeita\arquivos\hipermidiaV7.htm


Laboratório de Informática – Trabalho com pares

Durante 15 anos – o Modelar – Dar Sentido à 
Experiência



10 depois – Modelo Inicial – Dar Sentido à 
Experiência

Processo de transformação – Processo Formativo Permanente

historia_experiencia_valmir\Oficina_modelo_modelar_modelagem.doc


Durante 15 anos – a modelagem – sujeitos 
aprendentes – indicativos diferentes



Durante 15 anos – a modelagem – sujeitos 
aprendentes – indicativos diferentes

..\..\..\..\Produ��es\Relato de Experi�ncia UFSM - 2006\Relato de Experi�ncia - PEIES.ppt
..\Material de Aulas Ensino M�dio\Projetos com estudantes\Projetos de alunos 2006\Projeto Rob�tica e F�sica.doc


E Hoje ? O QUE MUDOU ?

Ampliação do coletivo inteligente – Problematiza; constrói,
desenvolve – opera com artefatos/instrumentos – Diálogo, escrita,
leitura; socialização.

http://www.moodle.sead.furg.br/mod/forum/view.php?id=28565


A Importância de “Entrar no Jogo e Jogar" 

para Aprender no Coletivo Inteligente

Valmir Heckler

valmirheckler@furg.br  

Universidade Federal do Rio Grande – FURG
Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF



Aspecto da Interação Social - Vygotsky

Sem INTERAÇÃO SOCIAL ou sem intercâmbio de Significados,
dentro da zona proximal do aprendiz, não há ensino, não há
aprendizagem e não a desenvolvimento cognitivo.

INTERAÇÃO e INTERCÂMBIO implicam, necessariamente, que
todos os envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem
DEVAM FALAR e tenham OPORTUNIDADE de FALAR.



A Ideia está centralizada

na Construção do Conhecimento

Aprendizagens dos Estudantes/Professores

Atividade Construtiva dos 

sujeitos envolvidos Mediada 

pelas TIC

Conteúdos da Aprendizagem

Apresentados Virtualmente

Precisam ser Transformados

Coll e Monereo. Psicologia da Educação Virtual: Aprender e Ensinar com as TIC 2010

Proposta Pedagógica



Virtualização da Ação Educativa

- Comunidade Científica – coletivo inteligente pela circulação de
objetos ...”estudados por eles mesmos”; processo constitutivo ao
mesmo tempo do objeto e da comunidade...
-Ciberespaço como Objeto – objetos que rolam entre os grupos,
memórias compartilhadas, hipertextos comunitários para a
constituição de coletivos inteligentes.

Quem é o objeto?
O nosso objeto é a modelagem (modelo) em
circulação...como mediador da inteligência coletiva...
O objeto/o humano...pág. 132 e 133.

Lévy, Pierre. O que é Virtual? São Paulo. Ed. 34, 1996.



Virtualização da Ação Educativa

- Força, potência – Desenvolvimento Humano – ao possível;
- Processo de transformação de um modo de ser em outro.

Atualização – criação, invenção de uma forma a partir de uma 
configuração dinâmica de forças e finalidades.

- Virtualização é o inverso da atualização – está no sentido da 
TRANSFORMAÇÃO.

-Percepção – Trazer ao mundo...

HIPERTEXTUALIZAÇÃO - Objetiva, operacionaliza e
eleva à potência do coletivo (de recriar) cruzado do
leitor e do autor. (p. 44 - 50)

Como se fosse processo de invenção de uma nova 
escrita...

Lévy, Pierre. O que é Virtual? São Paulo. Ed. 34, 1996.



Aprendizagem Significativa

Aprender a Aprender - NOVAK

Esperava-se que a aprendizagem dos
estudantes fosse unicamente fs

responsabilidade do professor, quando, na
realidade, a aprendizagem é da responsabilidade do
aluno.

Aprender o significado de um dado conhecimento 
implica dialogar, trocar, compartilhar, e por vezes 

estabelecer compromissos.

Qual o papel do Professor?



Pensar em Diferentes Artefatos...

...no processo de aprendizagem...



Mas e a ERA DIGITAL? O QUE PODE 
MUDAR ?

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=AJlP6aeR6Lo

Educa��o em Rede.flv


“...um bom educador integra tecnologias,

metodologias, atividades, integra texto escrito,

comunicação oral, escrita, hipertextual,

multimídica, aproxima as mídias, as atividades,

possibilitando que transitem facilmente de um

meio para outro....Varia a forma de dar aula, as

técnicas usadas em sala de aula e fora dela...”
(Moran, 2000, p. 31)

Para Pensarmos....



Sistematizando as Ideias



IMPORTANTE!

- Recursos Digitais são ferramentas 
auxiliares, (de apoio, de suporte),  nos 

processo de ensino e de aprendizagem, que 
precisam ser articulados e problematizados 

com a proposta pedagógica.

- Não “devem” ser vistas como solução 
mágica ou únicas para o processo de ensino 

e aprendizagem.



PROBLEMA

Comunicação!!!



Seres humanos versus máquinas, ou máquinas 
como instrumentos do design humano?

Atualmente...alguns anos atrás...

As máquinas são instrumentos de 
projetos humanos

Centralidade no Homem

progresso, de ciência e de tecnologia...
...pensar que as máquinas possam de fato 

se tornar vivas....
X

Reflexões e Interpretações a partir de Humberto Maturana



Nosso Próximo Desafio! 
Qual Será?



O nosso Desafio é olhar pela janela com outra
perspectiva! “Observar um grande
Laboratório”
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