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RESUMO
Tendo como base a abordagem teórica do construcionismo, aplicada no Ensino à
Distância, este artigo tem como objetivo criar objeto de aprendizagem (história) com a
ferramenta computacional Photo Story. A construção de histórias é uma forma de
imersão dos atores (alunos e professores) no ato de aprender, enriquecendo de
sobremaneira o conteúdo e inovando a metodologia, principalmente nos cursos à
distância. Além do mais, ao final descreve-se uma experiência já realizada nesta
modalidade inovadora de aprender, dentro da proposta construcionista.
PALAVRAS-CHAVE: Métodos de Ensino; Construcionismo; Histórias com Objeto
Photostory.

INTRODUÇÃO

As metodologias para a Educação à Distância são inúmeras, principalmente
porque o advento da internet e das TI’s Tecnologias da Informação aliadas às teorias de
aprendizagem criaram um novo espaço para aprender. Este novo espaço, entendido
como o ciberespaço coloca à disposição da educação à distância uma série de novas
conexões e desafios que permeiam o processo de ensinar e aprender.
Por outro lado, neste espaço é possível criar uma infinidade de novas
metodologias, entre elas o uso de histórias. As histórias são tão antigas quanto à
humanidade, e permeiam o imaginário das crianças e dos adultos. Aliando histórias,
Ensino à Distância e ferramentas computacionais, o professor, na metodologia
construcionista tem o papel de facilitador criativo, proporcionando um ambiente capaz
de fornecer conexões individuais e coletivas. Portanto, o objetivo deste artigo é criar
objeto de aprendizagem (história) com a ferramenta computacional Photo Story, à
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luz da teoria de aprendizagem construcionista, potencializando a ação do professor
e do aluno em Educação à Distância.
Bicudo e Rosa (2010) salientam que quando aplicamos a realidade virtual
imersiva, na qual o aluno se “sente” imerso no ambiente, as relações entre aluno,
professor e conteúdo se distribuem em amplos espectros, independente da distância.
Isso significa que as pessoas podem expor-se de várias formas, através do seu modo de
pensar e entender o que está sendo estudado. A construção das histórias é uma forma de
se efetivar o que as autoras salientam, além de trazer uma infinidade de desdobramentos
entre os atores (alunos e professores). Além do mais, há uma fluidez no desempenho
dos papéis do professor e do aluno na educação á distância, segundo Bicudo e Rosa
(2010), no momento em que cada personagem pode assumir diferentes papéis. Por
exemplo o aluno pode construir uma história em que o professor seja o aluno e viceversa, uma fluidez positiva que é proporcionada no ciberespaço. Por outro lado, o
professor pode iniciar uma história, deixando que o aluno a complete da forma que
desejar.
Os capítulos seguintes apresentam a base construcionista que sustenta a construção
de histórias, bem como o potencial da ferramenta computacional da web o Photo Story
na criação de histórias.

TEORIAS DE APRENDIZAGEM
Quando falamos em teorias, estamos relacionando e/ou explicando coisas ou
fenômenos, nas diversas áreas do conhecimento humano. Com isso tem-se uma visão
sistêmica e ao mesmo tempo fidedigna do que nos cerca. Considerando

isso,

uma

Teoria de Aprendizagem é

uma construção humana para interpretar sistematicamente a área de
conhecimento que chamamos aprendizagem . Representa o ponto de
vista de um autor/pesquisador sobre como interpretar o tema
aprendizagem, quais as variáveis independentes, dependentes e
intervenientes. Tenta explicar o que é aprendizagem e porque
funciona e como funciona (MOREIRA, 1999, p.12).

Concomitantemente e às teorias de aprendizagens, encontramos os sistemas de
valores que acompanham as mesmas visto que, quando falamos em aprendizagem

estamos considerando pessoas, portanto, temos as visões ou filosofias relacionadas às
teorias.
Três são as principais filosofias (teorias) de aprendizagens: a comportamentalista
(Behaviorismo), a humanista e a cognitivista (construtivista), salientando que a
construcionista de Papert (1994) é derivada da construtivista, ou seja, tanto uma quanto
a outra vê o aluno como construtores de suas estruturas intelectuais. No entanto, o
construcionismo inclui a necessidade de construção de um artefato externo,
normalmente através do computador.

PAPERT E O CONSTRUCIONISMO
Construcionismo é uma reconstrução teórica a partir do construtivismo
piagetiano, feita por Seymour Papert (1994).

Papert concorda com Piaget de que a

criança é um ‘'ser pensante'' e construtora de suas próprias estruturas cognitivas, mesmo
sem ser ensinada. Porém, se inquietou com a pouca pesquisa numa área e levantou a
seguinte interrogação: - Como criar condições para que mais conhecimento possa ser
adquirido por este aluno?
A atitude construcionista implica na meta de ensinar, de tal forma a produzir o
máximo de aprendizagem, com o mínimo de ensino. A busca do construcionismo é
alcançar meios de aprendizagem fortes que valorizem a construção mental do sujeito,
apoiada em suas próprias construções no mundo.
Dizer que estruturas intelectuais são construídas pelo aluno, ao invés de ensinadas
por um professor não significa que elas sejam construídas do nada. Pelo contrário,
como qualquer construtor, a criança se apropria, para seu próprio uso, de materiais que
ela encontra e, mais significativamente, de modelos e metáforas sugeridas pela cultura
que a rodeia (Papert, 1986).
Piaget (1976) acredita que o processo de formalização do pensamento tinha como
base a maturação biológica, seguida de processos de interação com o meio, originando
estágios universais de desenvolvimento.
Papert (1986) enfatiza que essas etapas são determinadas, também, pelos
materiais disponíveis no ambiente para a exploração da criança, e que, esse processo se
intensifica à medida em que o conhecimento se torna fonte de poder para ela. Isto
explica o fato de certas noções serem mais complexas para algumas crianças
compreenderem, por não terem como experimentá-las no cotidiano. Papert (1986) põe

em relevo o estudo das operações concretas pesquisado por Piaget (1976) e critica
seguidores (pesquisadores e escolas) que buscam como progresso intelectual, a
passagem rápida da criança do pensamento operatório concreto para o abstrato (formal).
Para ele, é muito importante que a construção do conhecimento, no pensamento
concreto, seja fortemente solidificada, desenvolvendo-se as entidades mentais
relevantes, ampliando-se a capacidade do sujeito operar no mundo.
Dessa forma, a criança terá um instrumental maior para atuar ante as situações
de forma flexível e criativa, capacidade essa, cada vez mais exigida na sociedade.
Salienta que o pensamento concreto é usado por todos nós, mesmo os cientistas, durante
o nosso processo de raciocínio, sendo os princípios abstratos usados como ferramenta
para intensificá-lo.
É fundamental, para compreendermos e interferimos no desenvolvimento dos
processos cognitivos do sujeito e, por que não dizer também nos processos afetivos, o
conceito de Papert (1986) que enfatiza as conexões do novo com o que já se sabe, já se
experimentou. Nós nos motivamos a aprender o novo conhecimento significativo para
nós.
É importante a conexão entre as entidades mentais existentes, para o progresso e
criação de novas entidades mentais. É assim, que se dá a aprendizagem espontânea e
informal, tanto na criança, quanto no adulto. Dessa forma, o professor deve ter o papel
de facilitador criativo, proporcionando um ambiente capaz de fornecer conexões
individuais e coletivas, como, por exemplo, desenvolvendo projetos vinculados com a
realidade dos alunos, e que sejam integradores de diferentes áreas do conhecimento.
Todas essas ideias são desenvolvidas e aplicadas por Papert (1986) no Massachusetts
Institude of Technology (MIT), Boston, EUA.
Na proposta construcionista de Papert (1986 e 1994) o aluno, usando o
computador, visualiza suas construções mentais relacionando o concreto e o abstrato por
meio de um processo interativo favorecendo a construção do conhecimento. Um dos
princípios da teoria de Papert (1986) é a criação de ambientes ativos de aprendizagem
que permitam ao aluno testar suas ideias e teorias ou hipóteses. Papert (1986) viu na
Informática a possibilidade de realizar seu desejo de criar condições para mudanças
significativas no desenvolvimento intelectual dos sujeitos.
Para tal, Papert (1986) desenvolve uma linguagem de programação, chamada
Logo, de fácil compreensão e manipulação por crianças ou por pessoas leigas em

computação e sem domínio em matemática. Ao mesmo tempo, o Logo tem o poder das
linguagens de programação profissionais.
Papert (1994) desenvolveu, entre seus colaboradores, uma metodologia de
ensino-aprendizagem no ambiente computacional (metodologia Logo). Segundo ele
próprio: Minha meta tornou-se lutar para criar um ambiente no qual todas as crianças –
seja qual for sua cultura, gênero ou personalidade – poderiam aprender Álgebra,
Geometria, Ortografia e História de maneira mais semelhante à aprendizagem informal
da criança pequena, pré-escolar, ou da criança excepcional, do que ao processo
educacional seguido nas escolas.
A linguagem de programação Logo parte, basicamente, da exploração de
atividades espaciais, desenvolvendo conceitos numéricos e geométricos.
A criança comanda uma tartaruga (de solo ou de tela, na forma de cursor), com
uma terminologia próxima da sua, que se locomove, de modo direto ou através de
programação, criando gráficos e animações. Como exemplo de comandos de locomoção
e de rotação utiliza: para frente 10, para trás 10, direita 90, esquerda 90. Nesse processo,
os movimentos pelos quais as crianças ‘'ensinam'' à tartaruga, favorecem que elas
internalizem suas hipóteses e conceitos. Tal fato possibilita que se pense e fale sobre
eles, podendo fazer e refazer, descobrir novos caminhos, criar novas soluções, trazendo
outra perspectiva para a questão do erro.
Como já foi dito, o ambiente que se deve criar em torno do Logo (Papert, 1986)
prioriza uma ‘'pedagogia de projetos'', onde as diversas áreas do conhecimento podem
ser integradas nas resoluções de diferentes problemas, numa atitude cooperativa do
grupo, facilitada pelo professor. Assim, essa linguagem oferece ao professor a
possibilidade de acompanhar, passo a passo, o raciocínio lógico da criança e ver como é
capaz de analisar o que fez. Como facilitador, é preciso que espere o tempo de cada
sujeito. Esta vivência desperta na criança a responsabilidade sobre seu desenvolvimento,
a segurança diante de situações desconhecidas, além de levá-la a refletir sobre seu
próprio conhecimento (metacognição).
Hoje, estão sendo desenvolvidas diferentes versões do Logo, integradas ao
Windows, ampliando a gama de sua utilização, como por exemplo, utilizando os
recursos da multimídia ou ainda da robótica. O Logo também proporciona, com
linguagem de programação, a possibilidade de ser utilizado como ‘'software de autoria'',
ou seja, permitindo a criação de outro softwares, a partir dele (Papert, 1994, 1986).

Podemos observar que o computador desperta, na maioria dos alunos a
motivação que pode ser o primeiro ‘'triunfo'' do educador para resgatar a criança que
não vai bem na sala de aula. Ele funciona como um instrumento que permite uma
interação aluno-objeto, aluno-aluno e aluno-professor, baseada nos desafios e trocas de
experiências.

OBJETOS DE APRENDIZAGEM
Novas formas de aprendizagens são criadas a partir do desenvolvimento cada
vez maior dos recursos digitais, aproximando com isto as modalidades educacionais
destes recursos. A transformação da informação em números e códigos para suportar os
recursos informáticos revoluciona o espaço (até mesmo em 3d), o tempo e o modo
como se processam as maneiras do processo de ensino/aprendizagem.
As transformações digitais não ocorrem apenas no âmbito dos dispositivos
físicos (hardwares) e dos programas (softwares) que os fazem funcionar. A
probabilidade de que tantas mudanças pudessem ter ocorrido sem a criação da Internet
seria, praticamente inexistente.
Atualmente, a rede mundial de computadores é uma teia de pessoas e máquinas
unidas, compartilhando portais, blogs, fotologs, redes sociais e uma infinidade de outras
possibilidades cujas combinações resultaram em espaços especiais, por exemplo, os
ambientes virtuais de aprendizagem onde, podemos encaixar o Second Life com o seu
diferencial de terceira dimensão.
Pode-se conceituar um Objeto de Aprendizagem como sendo um software
essencialmente colocado em um ambiente virtual de aprendizagem que possui quatro
características

fundamentais:

acessibilidade,

reutilização,

durabilidade

e

interoperabilidade. Assim, espera-se que, além de poderem ser encontrados e
modificados sem perdas de qualidade técnica ou didática duráveis, os Objetos de
Aprendizagem possam ser operados a partir de diferentes softwares e ambientes
virtuais.
Os Objetos de Aprendizagem guardam estreita ligação com a Internet. Assim, à
medida que essa tecnologia se aprimora, esses recursos digitais se apresentam com
maiores possibilidades de ocuparem seus lugares nos diferentes tipos de programas e
projetos educacionais. Já existem inúmeras ferramentas criadas com a filosofia dos

Objetos de Aprendizagens, porém, existem enormes possibilidades para seu
desenvolvimento em ferramentas como o PhotoStory.

FERRAMENTA COMPUTACIONAL PHOTO STORY

O Photo Story é uma ferramenta computacional que se propõe narrar um evento
fundamentalmente com imagens, podendo ser adicionadas narrativas escritas ou orais.
Pode-se considerar que a narração através da imagem, é bastante poderosa considerada
até mesmo mais poderosa que as palavras. Considere a poesia abaixo:

Mil palavras


Boas imagens são caras porque são raras. Marcam, impregnam, identificam,
decodificam, inspiram, emocionam, chocam, arrebatam, provocam reações as
mais diferentes. Certas imagens são como música: desassossegam a memória,
despertam a paisagem adormecida na lembrança e fazem passeios fugazes pelos
arredores da alma.



A fotografia tem desses truques: revela o novelo do rápido instante, subverte o
real, recorta a cena e surpreende o artesão do clique. O truque da fotografia é
uma arte sem trinco. Obturador aberto. Não pega no tranco, pois há técnica na
arte de quem trata e retrata a imagem, no lambe-lambe chinfrim, no estúdio
sofisticado. Há no ofício dos fotógrafos o contraste de cores que minguém faz, a

luz que poucos enxergam, o detalhe que não se alcança a olho nu, o
enquadramento.


Boas imagens são caras. O fotógrafo não vende um pedaço de papel estampado.
Ele vende o olhar. Olhar de fotógrafo não de tabela de preço. Não existe
atualização monetária para o olhar. Certas imagens são definitivas. Fotografias
não são máquinas, mas observações raras. Não é a Nikon que faz a diferença. É
a intrepidez de quem manuseia a lente. Pode ser Nikon, Canon, Polaroid, Love
ou Xereta.



Elas estão nos jornais, nas revistas, nos pôsteres, nos postais, nas gavetas, nos
outdoors, no porta-retratos, no computador e no imaginário. Há fotos que são
uma outra linhagem da poesia, que saltam do papel feito um soneto, que não
largam o cais da retina porque estão ancoradas em redondilhas. E quando elas
falam? As fotos têm suas verdades recitadas. As fotos têm suas manias. Há
quem não perceba o movimento que é peculiar em algumas fotografias. Fotos
que dançam um balé quase perfeito, que desfilam imponentes pelos álbuns de
recordação, que se remexem de tão vivas que estão no fosco do papel couchê.
As fotos não param.



Fotografias relembram datas, pessoas, lugares e coisas. As fotos digitais
desafiam o tempo com a evolução quilométrica de seus pixels. Já as imagens em
preto e branco nos remetem ao passado. Fotos amareladas com cheiro de mofo
refletem o passado. Fotos amareladas com cheiro de mofo refletem o passado
em sépia dos nossos avós na parede. A fotografia, depois de remexida nas
gavetas, faz pactos de convivência amistosa com a saudade. As boas imagens
não têm preço na praça. Não disputam mercado, não estão nas prateleiras do
comércio. O olhar do fotógrafo está a espreita, sem sossego ou cerimônia.
Afinal, ele não se contenta. O fotógrafo é um artista plástico que pinta a sua tela
com uma câmera apoiada na mão e o olhar captando o infinito cotidiano.



Comparando-se às demais modalidades artísticas, a fotografia é recentíssima.
Se mal conseguimos compreender a função da arte como um todo, quem irá
limitar os infinitos olhares que se eternizam pelo uso de uma câmera.



Mais do que um registro, a fotografia imprime o olhar peculiar de seu autor,
compondo um simulacro das dimensões observadas a partir de uma perspectiva
individual. Como o resultado depende de um objetivo e de um direcionamento,
qualquer cena pode obrigar um poder de persuasão.
In: Poesia em grande angular. Nara Milioli, Giorgia Mesquita e
Adriana Barreto.

Através da poesia sobre as fotografias, podemos abstrair a qualidade dos
materiais pedagógicos que podemos construir com a ferramenta PhotoStory, com suas
imagens em movimento e a dinâmica que podemos incorporar em nossas histórias
pedagógicas.
O diferencial entre os inúmeros objetos de aprendizagens criados tanto pelo
PhotoStory como por qualquer outra ferramenta computacional, não reside
necessariamente na “beleza” ou interatividade do objeto mas sim, na vertente
pedagógica que norteia ou não estes materiais.
Este trabalho descreve a seguir, uma experiência real da aplicação de um objeto
de aprendizagem criado com a ferramenta PhotoStory, embasado na teoria
construcionista.

O XADREX NA VAN

Esta história desenvolve-se em uma Van que transporta os professores do
Instituto Federal Farroupilha da cidade de Santa Maria para o Campus na Cidade de
Alegrete no Rio Grande do sul.
O Objeto de ensino desenvolvido aborda dois aspectos importantes,
primeiramente a construção da história pelo professor onde a desenvolve de forma
construcionista para sí próprio, ou seja, relata a história com seus personagens de
maneira que os fatos vão sendo gerados interagindo o concreto com o abstrato através
da conexão de suas entidades mentais pré-existentes (como jogar e xadrez) com as
entidades mentais que pretende despertar no aluno.
No segundo momento, o filme torna-se um ambiente ativo de aprendizagem,
facilitador para o aluno resolver de através de teorias e pesquisas o problema proposto.
O filme relata a parábola dos grãos de trigo no tabuleiro de xadrez. Na história, dois
professores da Van jogam xadrez e apostam 01 centavo na primeira casa do tabuleiro

duplicando a aposta para cada uma das restantes 63 casas, em certa parte do filme é
lançado o desafio para os alunos apresentarem o resultado. Após os alunos resolverem,
o filme é novamente acionado revelando o resultado e a forma de cálculo (que é a soma
dos números de uma PG). Isto gerou muitas indagações em sala de aula com alguns
alunos calculando não com aplicação direta de fórmula matemática, mas com cálculos
mais rudimentares, porém chegando ao mesmo resultado. Estas inquietudes despertadas
com o auxílio de ferramentas computacionais ou não é o que Papert (1986 e 1994)
propõe em sua teoria.
Abaixo, algumas fotos feitas para a execução do filme:
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