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Evolução histórica do uso da Informática na Educação no Brasil
•	1981-  
–	I Seminário Nacional de Informática na Educação, na Universidade de Brasília
–	patrocinado, em conjunto, pela SEI, MEC e CNPq 
–	Temas principais
»	Implicações sociais, econômicas e políticas da utilização do computador no processo educacional em países em desenvolvimento.
»	Integração do computador no processo ensino-aprendizagem.
»	Vantagens, limitações e viabilidade do uso do computador no processo ensino-aprendizagem dentro do contexto da educação brasileira.
II Seminário Nacional de Informática na Educação
•	1982
–	Universidade Federal da Bahia, também patrocinado pelo MEC, SEI e CNPq
–	Tema central:  O Impacto do Computador no Processo Educacional Brasileiro à Nível de 2º grau
–	Estratégias de usos de computadores na Educação:
»	Educação com computadores
»	Educação sobre computadores
»	Incorporação de conceitos e métodos da omputação nas diversas disciplinas do currículo convencional
Educação com computadores: 
•	O uso de sistemas computacionais 
–	como apoio ao ensino nas diversas áreas do conhecimento 
–	como um meio de fornecer ao educador um conjunto de ferramentas de software para permitir a programação de cursos ministrados com a assistência do professor 
–	como um sistema para atuar na linha da psicologia do desenvolvimento do conhecimento, proporcionando uma linguagem ao nível do aluno, com o objetivo de desenvolver o pensamento lógico abstrato na direção de atividades concretas e criativas.
Educação sobre computadores
•	O ensino da organização de sistemas de computação (hardware e software), englobando sua aplicação e sua programação mais usuais e visando a formação profissionalizante para a Tecnologia de Informática.
Incorporação 
•	Incorporação de conceitos e métodos da computação nas diversas disciplinas do currículo convencional, envolvendo a modificação de currículos e de material didático (i.e. livros escolares) com a inclusão de um estudo sobre computadores e sua utilização.
Comissão Especial de Informática na Educação da SEI
•	1983
–	Projeto EDUCOM - primeiro projeto oficial de Informática na Educação
•	1984
–	vários projetos EDUCOM
EDUCOM
–	Sensibilizar e capacitar professores de 1º Grau, interessados em uma melhor pratica pedagógica através do uso de computadores.
–	Facilitar a divulgação de pesquisas e trabalhos realizados (i.e. experiências, coursewares) junto às comunidades de ensino de 2º e 3º Graus, permitindo uma avaliação adequada do uso do computador nesta área.
–	Divulgar técnicas e softwares educacionais necessários ao desenvolvimento de programas de ensino com e sobre o uso de computadores para escolas, universidades e empresas interessadas.
–	Organizar a integração de equipes multidisciplinares, especialistas e órgãos interessados no uso do computador para uma melhoria do ensino.
A influência do LOGO
•	O Projeto Logo da UNICAMP e a criação do Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC) da UFRGS foram, indiscutivelmente, os que mais influenciaram o uso generalizado e quase exclusivo da Linguagem Logo, na maioria das escolas brasileiras que passaram a adotar os computadores, por quase uma década.
Desmistificação dos computadores
•	"O problema que nos ocupa de perto é ver nitidamente como esse "animal mitológico", o computador, pode ser colocado a serviço dos objetivos nacionais de desenvolvimento econômico e social, em países em desenvolvimento e como educar a sociedade, nesses países, para utilizar o computador dentro dos propósitos desejados”
Reflexões
•	A Educação, infelizmente, é vista como uma coisa velha, embora dedicada às crianças. 
•	A Educação, muitas vezes, peca por excesso de seriedade, rigidez e talvez a gente precise recuperar um pouco esse senso de leveza, esse senso de vitalidade, essa paixão menos voltada para os problemas e mais voltada para a vida. 
•	À medida em que se vai conseguindo ligar duas idéias, Educação e Informática, nós estamos superando os nossos pré-conceitos.
Novas idéias
•	Que paradigmas são esses que poderiam juntar a Informática e a Educação? 
•	Nós estamos num momento de corte entre o futuro, que vai ser qualitativamente diferente, pelo menos, tudo anuncia, e é um corte alvissareiro”
Década de 90
•	O I Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (I SBIE) - novembro de 1990, no Rio de Janeiro, organizado pela  COPPE/ Sistemas/ UFRJ e pelo Departamento de Educação da PUC-Rio, tendo o apoio da IBM Brasil.
•	O II SBIE foi realizado em novembro de 1991, organizado pelo Instituto de Informática da UFRGS, com o apoio da IBM Brasil, CNPq e FAPERGS.
•	O III SBIE, realizado dentro do XII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), no Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro
Inovações
•	Introdução do uso da Multimídia, de Redes e do Trabalho Cooperativo na Educação.
•	O valor intelectual do trabalho cooperativo ("peer collaboration" ou "peer interaction") é ainda muito pouco entendido. 
•	Isto se deve ao fato de que a colaboração requer um ambiente de trabalho que é muito distante da organização comumente adotada em sala de aula
Reflexões
•	Uma linguagem de programação pode ser um software educacional?
•	Dificilmente Cobol seria assim considerada. Mas Logo...quem sabe? 
•	E se o jogo for pedagógico? Mas quando é que um jogo deixa de ser só jogo e passa a ser pedagógico?...
•	Qual seria a diferença entre um software educacional e o que se chama de courseware? 
Cenário atual
•	Poucas controvérsias quanto a necessidade do uso dos computadores em sala de aula
•	Percepção dos educadores de que o processo de informatização da sociedade brasileira é irreversível e que se a escola também não se informatizar, correrá o risco de não ser mais compreendida pelas novas gerações
Dificuldades
•	Conscientização da necessidade de se unirem os esforços em equipes interdisciplinares para se diminuir a distância até então existente entre Educação e Informática para que os educadores não percam mais ainda o seu espaço, já tão invadido, bem como seu poder de decisão sobre processos e assuntos dentro de sua própria casa, ou seja, dentro da escola brasileira.
Novos paradigmas
•	Software Educativo.
•	Redes: O Professor conversando com o Mundo.
•	Tendências e Mudanças na Sociedade e a Informática Educacional.
•	Multimídia Educacional Hoje...Realidade Virtual Amanhã.
•	A Escola Pública na Era da Multimídia: O Direito de Acesso das Crianças às Linguagens do Mundo Moderno
•	Educação à Distância e Auto-Formação
•	Novas Tecnologias apoiando a Educação Formal e a Construção do Conhecimento
A Educação
•	Computador como Ferramenta de Trabalho e de Ensino
•	Alternativas do Uso do Computador no Processo Ensino-Aprendizagem
•	Teorias da Aprendizagem, Metodologias e Didática no Uso de Computadores.
Exemplos de uso básico da Informática como ferramenta de trabalho do professor
–	“...A professora passou a fazer planos de aula, provas e testes, fichas de avaliação no Editor de Texto, cálculo das médias bimestrais na Planilha Eletrônica e criou um Banco de Dados particular sobre seus alunos da 3ª série do 1º grau, usando o computador como uma ferramenta facilitadora de seu trabalho.”
Outro exemplo
–	“...O uso do computador deve estar sempre atrelado à uma teoria psicopedagógica no processo do desenvolvimento cognitivo do aluno. 
–	Exemplo: O uso do Editor de Texto como apoio para o desenvolvimento de uma escrita de boa qualidade. Atividade que pode ser desenvolvida desde a  1ª série do 1º Grau
Mais usos do computador por professores
•	Preparo de Material Instrucional/Institucional
–	Desenvolver, com mais calma, material educacional, provas, testes e softwares da escola, deixando mais espaço de trabalho para aqueles que não tem computadores em casa."
•	Uso Acadêmico/Pesquisa/Avaliação de Softwares
–	"Ferramenta de trabalho para o meu curso de Mestrado, na minha pesquisa e na avaliação e produção de softwares educacionais."
Usos do computador por professores:
depoimentos
•	Lazer
–	Diversão, alguns trabalhos particulares e jogos
•	Uso/Estudo Particular/Individual
–	"Expontaneamente, para ampliar meus conhecimentos e conhecer um pouco de programação, ensinada, particularmente pelo irmão."
•	Uso Profissional
–	"Atendo, em casa, crianças com dificuldades de aprendizagem."
Razões
•	É de suma importância o uso dos computadores na Educação quando pensamos que o aluno, hoje, na 1ª série do 1º Grau, estará no mercado de trabalho por volta do ano 2012. 
•	Se hoje já temos tal tecnologia em todos os segmentos da sociedade, a escola não pode e não deve continuar apenas com o arcaico e fácil sistema do "cuspe e giz". 
•	Ela pode e deve utilizar mais esta poderosa ferramenta educacional para a formação do indivído crítico e participante da sociedade. 
Dificuldades
•	Dificuldades nesta aceitação são as mesmas de tudo que é novo e destrói velhos conceitos. 
•	Dificuldades, também, de preços, altos custos e investimentos não só nas máquinas, periféricos e redes mas, também, na formação do professor e de todo o corpo docente já que não encontramos cursos adequados e com bons conteúdos para reciclagem
Impacto da tecnologia na educação
Centrado no professor          Centrado no estudante
Baseado em conteúdo          Baseado em casos
Abstrato                                  Contextualizado
Elitista                                     Democrático
Mudança do paradigma da educação
•	Escola Moderna
–	centrada no aluno
–	orientada à comunidade
–	enfatizando a colaboração e a comunicação
A transformação da escola
•	A tecnologia pode catalizar a transformação da escola 
O papel da Informática na Educação
•	Evitar a mera  replicação de situações tradicionais de ensino aprendizagem
•	Novas abordagens
•	Novos paradigmas educacionais
•	Tecnologias de redes para prover suporte

