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Keyboarding
(Digitação)
Computação para a Década de 90

RuthPope

A
judar os estudantes a desenmlver
habilidades lingíiísticas necessárias
para pensar, falar e escrever ade
quada, significante e criativamente

sempre foi um aspecto imP.Ortante do trabalho
do professor. Keyboarding1

, ou digitação, pode
ajudar os alunos a adquirir estas habilidades. A
habilidade de utilizar o teclado do computador

eficientemente está se tomando uma habilidade
básica para o aprendizado e para as carreiras
profissionais nesta década e além dela.2

Logicamente, a instrução formal do uso do
teclado deve ser programada durante as classes
de artes lingíiísticas. Nos últimos 70 anos
muitos estudos revelaram as vantagens de se
combinar a datilografia (digitação, depois que
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os computadores tornaram-se disponíveis) com
estas disciplinas? Alguns dos benefícios ad
quiridos através da datilografia ou digitação in
cluem maior independência na leitura; aumento
do mcabulário; melhora na leitura compreen
siva, escrita, pontuação e habilidade em ouvir;
aumento de interesse na escola; e uma maior
capacidade de concentração.4

Curiosamente, as habilidades de escrever a
mão, não são perdidas quanfo os estudantes
aprendem o uso do teclado. Pesquisadores têm
descoberto também que estudantes com alto
acesso à computação "escrevem mais e me
lhor," e fazem revisões "mais substanciais" do
que aqueles com menor acesso.6 Contudo, a
habilidade em processamento de dados, em si
mesma, não tem dem9nstrado conduzir a me
lhor nível de redação.
A maioria dos alunos de terceira e quarta séries
têm maturidade física necessária para o uso do
teclado. Eles também lêemg um pré-requisito
importante para o sucesso. Conseqüentemente,
as orientações curriculares da igreja, como
muitas outras, recomendam que a instrução for
mal em keyboarding comece nestes níveis. Al
guns professores, contudo, preferem pospor o
treino até a quinta ou sexta séries.
A educação do teclado do computador deve ser
provida antes que os alunos comecem a estudar
processamento de dados.9 As autoridades
variam de opinião em relação ao número bruto
de palavras por minuto (NBPM)lO que alunos
da 4a à 6a séries devem alcançar, embora a
maioria concorde que devem aprender o uso
das teclas mais rápido do que podem escrever
(sete a dez palavras por minuto). 11

Não se pode esperar que as crianças aprendam
escrever e fazer correções durante o processo
de aprendizado da digitação. Além disso,
aplicações significativas que requerem
composição no computador devem ser incluídas
com a prática do teclado, uma vez que a
maioria dos usos do computador vão além de
simples cópia de dados.
Programas de computador (software), livros
didáticos e fontes suplementares para instrução
devem ser adequados para os níveis de
maturidade e alcance do aluno. O material deve
introduzir o teclado, demonstrar a postura cor
reta e a posição das mãos, ensinar o dedilhado
apropriado, e prover reforço motivador. Tanto
alunos como professores apreciarão instruções
fáceis de se entender. O tempo de "carregar" o
programa deve ser mínimo, e os estudantes
devem ser capazes de sair e retornar às diferen
tes partes das lições. Registro de atividades



deve ser também um importante aspecto a ser
considerado.

o Papel do Professor
Os professores desempenham papel importante
em prover instrução e reforço. Eles necessitam
refinar suas pr6prias habilidades. Seminários
podem proporcionar uma revisão útil dos alms
do uso do teclado a nível de 10 grau bem como
das estratégias para que tais alms sejam
alcançados. O instrutor do teclado necessita "en
tender a psicologia do desenmlvimento da
habilidade. ,,12 Se a lista do livro didático não in
clui programas e/ou textos, o professor deve
escolhê-los. O professor deve também en
contrar formas de integrar o uso do teclado no
currículo. Isto requererá planejamento para
instrução em grupo, enquanto as lições devem
ser adaptadas para satisfazer necessidades pes
soais. A aptidão das crianças para o uso do
teclado difere, da mesma forma que suas
habilidades em outras áreas.
Embora estudos confirmem que as crianças
podem aprender o uso dos dedos utilizando
tutores de computador,13 o professor deve su
pervisionar o progresso individual e prover
avaliação. Embora os programas de computador
possam reter o cursor até que a tecla correta
seja tocada, ele não pode avaliar a técnica do
operador ou determinar qual dedo é usado para
tocar a tecla.
Quando muitos estudantes devem partilhar o
mesmo computador, o horário representará o
maior desafio. Levantamento de fundos na es
cola ou doações de equipamentos usados, com
recibo de isenção de imposto, pode ajudar a
fazer com que mais computadores estejam
disponíveis às crianças.

Sugestões para o Ensino do
Uso do Teclado
As seguintes sugestões para o ensino do uso do
teclado da quarta à sexta séries estão baseadas
na síntese de artigos e livros, experiências de
salas de aula, e recomenda~ de um instrutor
de digitação de nível superior. 4

1. Use m6veis ajustáveis e proveja iluminação
adequada, livre de reflexos.

2. Planeje um programa organizado e com
adequada seqüência.

3. Proveja instrução diária por um mínimo de
seis a oito semanas. Para o primeiro ano,
com revisões semanais. Marque lições
subseqüentes, de tempos em tempos. Es
tudos demonstram que os estudantes se

benefici~ de instrução com acompanha
mento.

4. Estabeleça alms específicos, e procure
motivar os estudantes durante o período da
classe.

5. Varie a duração das sessões práticas de acor
do com a idade e capacidade de
concentração dos alunos. O tempo geral
mente recomendado varia entre 15 e 40
minutos.

6. Permita aos alunos olhar para o teclado no
início da experiência. "A visão é impor
tante durante o aprendizado de habilidades
motoras." 16 Posteriormente, eles devem
olhar a cópia e depender do sentido do tato.

7. Enfatize as técnicas. "Com técnicas
apropriadas, a raDidez e a exatidão virão

á · ,,17com a pr Dca.
8. Acompanhe cuidadosamente o progresso

dos estudantes. Reação imediata é essencial
para o processo do aprendizado. 18 As
crianças em geral não têm consciência de
suas posições ou técnicas impr6prias.

9. Se necessário, apresente o dedilhado para
uma tecla antes que ela apareça no livro ou
software. Por exemplo, eu tive alunos de
quarta série que elevavam os punhos e tor
ciam as mãos para o lado para usar a tecla
que apaga, com o polegar dobrado.

10. Avalie as habilidades e marque em um lista
de observações o progresso dos estudantes,
na medida em que se observa o trabalho
deles. "O limite de erros deve ser
generoso; geralmente, três ou mais erros
devem ser permitidos por linha
datilografada. ,,19

As atividades de linguagem incorporadas nas
primeiras experiências do uso do teclado devem
requerer respostas breves. Estas respostas
devem utilizar apenas as letras que os estudan
tes aprenderam. Aos estudantes pode-se
solicitar que formem palavras com as letras
providas, relacionem palavras que rimem com
aquelas supridas, acrescentem sufixos e/ou
prefixos apropriados, ou relacionem sinânimos
(ou antônimos) para palavras designadas.
Depois que os alunos souberem todas as
posições das letras, eles podem escrever um bi
lhete para um colega de classe, preparar uma
página de mcabulário para um capítulo do
livro, compor uma legenda para um quadro ou
caricatura, planejar um diret6rio, escrever um
poema seguindo uma forma específica, fazer
um teste de ortografia (permita tempo para as
correçães), ou completar sentenças tais como:
"Quando eu sonho, gosto de pensar acerca
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de ... " Além disso, os alunos devem começar
exercícios de processamento de dados.
Muitos professores suprem documentos para os
estudantes corrigirem. Bte é um procedimento
de duas partes. Os estudantes devem primeiro
reconhecer os erros, e então aprender como cor
rigi-los. Pode-se pedir aos estudantes que con
firam a ortografia, corrijam a pontuação,
procurem e substituam palavras mal escritas ou
mal usadas, e arrangem as sentenças e
parágrafos. Eles não necessitam rearranjar o
texto, uma vez que isto ocorre automatica
mente. Através de atividades como estas, os
alunos tornam-se conscientes do poder do
processamento de dados. Eles também apren
dem como reconhecer as limitações de aspectos
tais como correção ortográfica automática.

Usando Suas Novas
Habilidades
Depois de terem aprendido a usar o teclado do
computador com eficiência e se sentirem
confortáveis com os elementos básicos do
processamento de dados, os estudantes podem
usar suas novas habilidades em todos os
estágios do processo de escrever: rascunho,
composição, revisão e edição. Contudo, neces
sitam ajustar o tempo para o computador a cada
passo. A despeito da facilidade com que o com
putador permite a entrada de dados e
mudanças, "a qualidade da instrução é mais sig
nificativa do que o ~cesso ao computador ao se
aprender escrever." o Alguns professores
utilizam programas comerciais destinados a
ajudar a escrever, enquanto outros criam seus
próprios arquivos prontos para orientar os
alunos à medida que eles trabalham. Um
relatório estruturado ou um artigo jornalístico
provê um bom início para atividades de redação.
Durante o processo de rascunhar, os alunos
devem discutir e relacionar uma lista de tópicos
possíveis. Devem tomar anotações acerca do
que já sabem, então ler, entrevistar, ver fIlmes,
fazer expedições, e formular perguntas.21

Neste ponto os alunos não necessitam se
preocupar acerca de seqüência, estrutura,
gramática ou ortografia.

Composição
Em seguida vem a composição, quando o ras
cunho é preparado. Os alunos devem bater no
teclado suas idéias mais ou menos organizadas
e de forma não estruturada. Se desejarem,
podem transpor o trabalho feito no estágio ini
cial da composição e fazer uma cópia mais
aperfeiçoada. Não devem escrever os trabalhos
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à mão e depois transcrevê-los para o com
putador.
A revisão deve focalizar os pontos fortes do
conteúdo, lógica, organização e seqüência. Os
alunos devem organizar os materiais em
seqüência, e então inserir ou apagar aqueles
elementos que tomam o conteúdo significativo
e coeso.

Edição e Impressão
No estágio editorial, os alunos devem revisar a
pontuação, ortografia e uso de palavras. A
utilização do dicionário acoplado ao programa
do computador os ajudará a considerar a escol
ha de palavras alternativas. O último passo é a
impressão do trabalho, e sua revisão pela última
vez.
Todo o processo de escrever deve ser uma
experiência de aprendizado cooperativo. Os
alunos podem se ajudar mutuamente, colaboran
do com idéias, fazendo sugestões para as
revisões e leituras de revisão. Finalmente, eles
podem partilhar o trabalho escrito com a classe,
tanto através de leitura oral, como expondo-{)
no quadro de anúncios, ou encademando-{) na
forma de livro.
"Parece claro... que nos próximos cinco anos
as crianças do primeiro grau farão extensivo
uso dos instrumentohde computação no proces
so do aprendizado," particularmente no desen
volvimento da competência linguística, de
acordo com Simonson e Thompson. Para o uso
eficiente destes intrumentos, os jovens devem
aprender o uso do teclado e processamento de
dados. Os professores adventistas devem ajudar
seus alunos a aprenderem e praticarem estas im
portantes habilidades.
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Estruturas Curriculares
Continuação da pág. 15

7" série do primeiro grau à
4" série do segundo grau

As 16 estruturas curriculares a seguir estão
traduzidas para o espanhol e disponrveis para
professores e instituições que as precisem.
Solicite-as por meio do Departamento de
Educacao local ao Departamento de Educação
da sua divisão.
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Estudos Comerciais
Estudos de Computação

Estudos Sociais
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História

Keyboarding (uso do teclado do computador)
Linguagem
Matemática

Música
Tecnologia Industrial
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