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Práticas educativas e formadoras se encontram profundamente marcadas pelos

mais variados temas e processos midiáticos partindo do princípio de que as Tecnologias

da Informação e Comunicação (TIC) provocam impactos nos modos de ver e sentir

das pessoas, influenciando diferentes práticas sociais. Essa presença aparece com

evidência na educação, seja ela formal, informal ou não formal, seja presencial,

semipresencial e on-line.

Quais as especificidades das diferentes mídias na educação presencial e on-line?

Que tipo de uso vem sendo feito dessas mídias? Que perspectivas trazem para os

diferentes espaços de aprendizagem? Que tipos de conteúdo são veiculados pelas mídias

nos espaços de aprendizagem? Qual a formação necessária ao professor para um bom

uso das mídias na sala de aula presencial e on-line? Como trabalhar as ferramentas

midiáticas nos processos formativos presenciais, semipresenciais e a distância? Nas

experiências de formação de professores a distância, qual o papel das mídias na interação

dos sujeitos envolvidos? Como acontece a tutoria on-line envolvendo recursos midiáticos?

Os espaços de aprendizagem precisam se integrar à cultura extra-escolar dos

alunos e professores. Para isso, as TIC estão ao alcance da população, apresentando

informações abundantes e variadas, de modo muito atrativo. Alunos estão

constantemente interagindo com tecnologias e entram em contato com todo tipo de

informação – sobre religião, política, economia, cultura, esportes, sexo, acontecimentos

nacionais e internacionais – diferentes assuntos, abordados com graus de complexidade

variados, expressando pontos de vista, valores e concepções diversos.
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Os professores podem incluir a utilização desses recursos no planejamento de

suas aulas, para que os alunos possam obter, comparar e analisar informações;

permitem criar situações em que os alunos interagem com os conteúdos de diferentes

formas: textos, imagens, sons; favorecem um ensino contextualizado, ou seja, que

incorpora as práticas sociais como saber escolar.

A utilização das TIC permite dinamizar as aulas, estimular o senso crítico, a

criatividade em função de uma educação para a autonomia, descobrindo novos

paradigmas, que permitirão aos educandos entrarem no terceiro milênio com uma

educação mais humanitária. Ajudam o professor, atrai os alunos, aproxima a sala de

aula do cotidiano, das linguagens de aprendizagem e comunicação da sociedade urbana

e, também, introduz novas questões no processo educacional.

Hoje, o maior problema não é falta de acesso à informação ou às tecnologias,

e sim à pouca capacidade crítica e procedimental para lidar com a variedade e quantidade

de informações e recursos tecnológicos. Conhecer e saber usar TIC implica a

aprendizagem de procedimentos para utilizar estas tecnologias e, principalmente, a

aprendizagem de habilidades relacionadas ao tratamento da informação.

Diferentes mídias e linguagens são trabalhadas nos espaços de aprendizagem,

com finalidade de explorar as potencialidades em termos de diversificação de recursos

metodológicos para o ensino de determinados conteúdos ou a consecução de

determinados objetivos postos em um currículo: vídeos, filmes, materiais digitais,

objetos virtuais de aprendizagem, que podem ser utilizados como ilustração ou

aprofundamento de determinados temas tratados nas disciplinas, aplicativos que podem

ser usados para desenvolver atividades, como planilhas e editores de texto, nas várias

disciplinas, uso da internet como fonte de pesquisa e comunicação.

Outra contribuição das mídias para os espaços de aprendizagem é a promoção

de condições para que os alunos possam participar do mundo digital, possibilitando-

lhes que participem de práticas letradas do mundo digital, que dominem os gêneros

que nele circulam, que aprendam a utilizar os espaços virtuais e a lidar com os tempos

síncronos e assíncronos de comunicação, bem como com os hipertextos e as

hipermídias. Essas práticas de linguagem próprias do mundo digital precisam estar

previstas nos espaços de aprendizagem e no planejamento das atividades formativas,

devendo ser desenvolvidas de forma articulada com os demais conteúdos, objetivos e

capacidades visados.

Todas estas questões serão debatidas ao longo das produções disponibilizadas

pelos autores convidados para comporem esta publicação, que traz para o debate

algumas das mais importantes experiências de formaçãção de professores envolvendo

o uso das diversas mídias nos diversos espaços de aprendizagem, presenciais,

semipresenciais e on-line.

Na seção "Enfoque", Luís Paulo Leopoldo Mercado, no texto "A integração de

mídias nos espaços de aprendizagem", aborda as possibilidades curriculares da utilização

dos recursos e interfaces tecnológicas na educação, que requerem mudança de postura

do professor e no comportamento da universidade, que vai desde a sua concepção de

aprendizagem, passando pela formação do professor, até a adaptação dos seus

conceitos ao novo modelo de ensino. Analisa hipertexto e hipermídia como novas
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interfaces na educação on-line, discute a prática pedagógica em ambientes virtuais de

aprendizagem através de estratégias didáticas on-line. Apresenta algumas possibilidades

curriculares de utilização dos recursos proporcionados pelas TIC na educação, como:

aula em comunidades de aprendizagem no Orkut, aula pesquisa em bibliotecas virtuais,

autoria coletiva na Wikipédia, mapas cognitivos, publicações on-line, objetos virtuais

de aprendizagem, viagens virtuais e mapas on-line, jogos on-line, histórias em

quadrinhos, aulas visuais no YouTube, e simulações no Second Life. As propostas

apresentadas permitem uma interação ativa, participativa e receptora dos envolvidos

na educação on-line, e incrementam consideravelmente a quantidade e qualidade da

comunicação entre o professor e seus alunos, independentemente do tempo e do

espaço.

A seção "Pontos de Vista" apresenta ensaios e resultados de pesquisas

bibliográficas e de campo de autores de diversas instituições que possuem uma ampla

experiência nos estudos sobre tecnologias midiáticas na educação, campo

interdisciplinar de conhecimento e que abrange outras áreas além da educação.

José Aires de Castro Filho, Mauro Cavalcante Pequeno, Claudenice de Freitas

Souza, Gerardo S. Viana Júnior, Ofélia Alencar de Mesquita e Priscila Barros David, no

texto "Linguagens midiáticas e comunicação em EaD", mostram as diferentes

linguagens, mídias e mecanismos de interação utilizados na EaD. Traz discussões

teóricas sobre a relação entre tecnologia, mídia e educação e sobre as linguagens nas

diversas mídias: impresso, vídeo e Web. Abordam as diferentes formas de interação

presentes em ambientes WEB; as comunidades e ambientes virtuais de aprendizagem;

as pesquisas atuais em ambientes interativos de aprendizagem, ferramentas de

interação para EaD, aprendizagem colaborativa apoiada por computadores,

comunidades e ambientes virtuais de aprendizagem.

Maria Elisabette Brisola Brito Prado e Maria da Graça Moreira da Silva, no texto

"Formação de educadores em ambientes virtuais de aprendizagem", abordam formação

de educadores para atuar com tecnologias e mídias numa perspectiva integradora,

que privilegia a autoria do aluno e o processo de reconstrução do conhecimento e

requer uma abordagem de formação que enfatiza a reflexão na e sobre a prática do

educador no seu contexto de atuação. Tal abordagem – reflexiva e contextualizada –

considera a singularidade da realidade escolar do educador, para que o seu aprendizado

sobre o uso pedagógico das tecnologias e mídias seja ressignificado, propiciando a

reconstrução da própria prática pedagógica. O processo de formação sendo

desenvolvido nesta perspectiva em ambientes virtuais de aprendizagem ganha nova

dimensão, pelo fato de ampliar o escopo de análise sobre as diversas práticas

pedagógicas por meio do compartilhamento de experiências e reflexões que ocorrem

nas interações entre o educador em formação e seus pares, bem como com o formador.

No contexto virtual, a mediação pedagógica do formador evidencia seu caráter relacional

demandando competências voltadas para a gestão da prática pedagógica no sentido

de favorecer aos educadores a construção de uma rede humana e colaborativa de

aprendizagem envolvendo o papel das tecnologias e mídias na educação e as

possibilidades de serem elas integradas nas atividades pedagógicas no contexto escolar.

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 9-13, jan. 2009.
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Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, no texto "Gestão de tecnologias, mídias

e recursos na escola: o compartilhar de significados", aborda o fato de que a incorporação

de TIC nas atividades escolares implica tornar utilizáveis os seus recursos e envolve

distintos aspectos relacionados com a gestão dessas tecnologias. Administrar, proteger,

manter e colocar em ordem são alguns aspectos necessários para que as tecnologias

funcionem como instrumento de comunicação, produção de conhecimento, registro,

organização, recuperação, atualização e socialização de informações. Destaca ainda a

incorporação de propriedades de distintas tecnologias em um único artefato, no qual

convergem diferentes formas de expressar o pensamento e representar o conhecimento

pela integração de linguagens verbais, icônicas, sonoras, visuais, textuais e hipertextuais,

as quais proporcionam novos modos de criar, pensar, comunicar, interagir, aprender

e ensinar, viabilizando o exercício do diálogo, a polifonia em relação à forma e conteúdo

e a reconstrução de significados.

Sonia Schechtman Sette, Márcia Angela Aguiar e Maria de Fátima Duarte

Angeiras, no texto "Educação cidadã, mídias e formação de professores", analisam o

papel das mídias na sociedade atual, sob a ótica do direito à informação e sua inserção

no campo educacional. Problematiza aspectos referentes às mídias como instrumento

de dominação, decorrendo daí a necessidade de se abordar as linguagens midiáticas

nos espaços educacionais, na perspectiva de favorecer uma formação cidadã, pautada

num senso comum emancipatório, a partir de um posicionamento democrático, crítico

e autoral. Desse modo, ao se pontuarem as questões envolvidas no processo de

formação e as possibilidades oferecidas pelo uso de recursos tecnológicos da informação

e comunicação disponíveis, discutem-se as mudanças de paradigma educacional nesse

cenário e as repercussões na formação e na prática pedagógica dos professores na

atualidade. Ênfase especial é dada à formação, considerando a sua importância para

se assegurar uma educação com qualidade social, ressaltando-se a relevância e os

desafios desse contexto, no que tange à EaD.

Marco Silva e Edméa Santos, no texto "Desenho didático para educação on-line",

analisam o desenho didático que estrutura interfaces de conteúdos de aprendizagem e

de comunicação como dinâmica que potencializa a docência e a aprendizagem em

educação on-line. Discutem o contexto sociotécnico forjado pela codificação digital e

pelas disposições técnicas do computador on-line e suas implicações epistemológicas e

metodológicas na construção do desenho didático hipertextual e interativo. Mostram a

importância da equipe interdisciplinar e suas especificidades na produção do desenho

didático para ambientes on-line de aprendizagem. Finalmente, apresentam sugestões

para o desenvolvimento do web-roteiro em sintonia com a autoria do professor.

Cleide Jane de Sá Araújo Costa, Fábio Paraguaçu e Anamelea de Campos Pinto,

no texto "Experiências interativas com ferramentas midiáticas na tutoria on-line",

descrevem três elementos conceituais que podem servir de parâmetro para a análise

dos mecanismos que favorecem a construção de uma sala de aula virtual e interativa.

O primeiro envolve a concepção desta sala de aula interativa focalizando os aspectos

metodológicos. O segundo aborda os aspectos interativos que possibilitam a análise e

o aproveitamento das ações observadas pelos sujeitos na interação da sala de aula

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 9-13, jan. 2009.
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virtual. O terceiro ressalta as propriedades dos mecanismos de assistência ao aprendiz

no ambiente de aprendizagem. A partir da reflexão sobre esses elementos, é realizado

um estudo de caso baseado nos parâmetros propostos, tendo como eixo central de

abordagem a tutoria no contexto de um curso de Educação a Distância fazendo-se a

análise de um fórum de um Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Leila Lopes de Medeiros, no texto "Mídia na educação e co-autoria como

estratégia pedagógica", mostra como as TIC influenciam a forma de viver e de conceber

a própria estrutura social no mundo contemporâneo: transformam a maneira de

produzir e de consumir bens, serviços e informação. Em face da disseminação do

acesso a redes de computadores, as mídias, tradicionalmente produzidas por poucos

para muitos, abrem novos espaços de acesso e de autoria, nos quais todos se tornam,

potencialmente, consumidores e produtores de informações. O ensino e a aprendizagem

podem valer-se dessas tecnologias como importante ferramenta para o ensino e para

a aprendizagem. A atividade autoral cooperativa de professores e estudantes a partir

do uso integrado das diversas mídias, com o apoio das TIC, pode trazer à escola

interessantes insumos pedagógicos e também subsidiar a construção e a disseminação

do conhecimento nela produzido. Como resultado dessa apropriação, é possível formar

espectadores/autores mais críticos e mais bem preparados para compreender a

complexidade do mundo contemporâneo e nele atuar mais conscientemente.

Na seção final apresentamos uma bibliogrefia comentada na temática integração

de mídias nos espaços de aprendizagem presencial, semipresencial e on-line, focando

as publicações mais recentes que trazem contribuições teóricas e relatos de experiências

relativas aos temas tratados neste número, a partir de resenha e informações das

partes de cada obra indicada.

Agradecemos aos autores que colaboraram conosco nesta reflexão sobre

integração de mídias nos diversos espaços de aprendizagem, bem como aos editores

e á equipe do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

(Inep) pela aceitação do tema desta publicação, e convidamos aos leitores a interagir e

perceber novas formas de utilização das idéias e práticas aqui divulgadas.

Prof. Dr. Luis Paulo Leopoldo Mercado

Universidade Federal de Alagoas (Ufal)

Organizador

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 9-13, jan. 2009.
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Integração de mídias nos espaços
de aprendizagem
Luís Paulo Leopoldo Mercado

Introdução

Os recursos tecnológicos, como instrumentos à disposição do professor e do

aluno, poderão se constituir em valioso agente de mudanças para a melhoria da qua-

lidade do processo de ensino-aprendizagem. Isso requer professores com boa forma-

ção, com conhecimentos sólidos da didática e dos conteúdos, com desenvolvimento

de práticas pedagógicas que utilizem a educação on-line e as TIC como ferramentas

que atendam às necessidades individuais e coletivas, que estimulem a construção

criativa e a capacidade de reflexão e favoreçam o desenvolvimento da capacidade

intelectual e afetiva, levando à autonomia e à democracia participativa e responsável.

Num ambiente com Internet, a aprendizagem poderá ser um processo em

que os alunos são construtores dos seus conhecimentos e competências, mediante

a interação com o ambiente e a reorganização das suas próprias estruturas mentais.

A concepção da aprendizagem como um processo ativo permite a construção, pelos

alunos, do seu próprio conhecimento e de suas capacidades, mediada por interven-

ções e apoio adequado não apenas dos tutores e colegas, mas também de um

ambiente virtual de aprendizagem caracterizado por um equilíbrio entre a aprendi-

zagem pela descoberta e exploração pessoal e pelo apoio sistemático, considerando

as diferenças individuais, as necessidades e a motivação dos alunos.

A aprendizagem on-line envolve a capacidade das pessoas para relacionar as

informações de maneira crítica numa perspectiva globalizada e centrada na resolução

de problemas significativos, em que o conhecimento é visto como instrumento para

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 17-44, jan. 2009.
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compreensão e possível intervenção da realidade. O professor intervém no processo

de aprendizagem dos alunos criando situações problematizadoras, introduzindo no-

vas informações, dando condições para que eles avancem em seus esquemas de

compreensão da realidade. O aluno é visto como sujeito que utiliza sua experiência e

conhecimento para resolver problemas.

Na aprendizagem on-line, o problema determina o conteúdo a ser estudado, e

a seqüenciação é vista em termos de níveis de abordagens e aprofundamento em

relação às possibilidades dos alunos, propondo atividades abertas, permitindo aos

alunos estabelecerem suas próprias estratégias, de modo que consigam operar com

elas conceitualmente, estabelecendo novas relações e formulando explicações sobre

os fenômenos que superem a fragmentação ou as divisões do saber já existente.

Nesse contexto, a função do professor ou tutor é realizar intervenções e

interferências no processo de ensino-aprendizagem. É ele quem tem formação para

definir o que deve ser privilegiadamente aprendido e abordado no decorrer do tem-

po disponível e tem condições de orientar o encaminhamento das atividades

curriculares. O professor seleciona, organiza e problematiza os temas e conteúdos,

de modo a promover uma adequada construção do processo de aprendizagem,

colaborando para o avanço de seu processo de desenvolvimento sociocultural.

1. Hipertexto1 e hipermídia2 como novas interfaces midiáticas
na educação on-line

A leitura e a escrita eletrônica3  dão ao processo de alfabetização uma dimen-

são completamente nova. A concepção que temos da leitura e da escrita está subordi-

nada à natureza física e visual do meio em que elas se desenvolvem. Para nossa

cultura, o espaço natural do texto escrito é a página impressa, na qual a escrita é

1 Documento eletrônico composto de nodos ou de unidades textuais interconectados que formam uma rede de estrutura não-
linear, por meio de links, que são as conexões feitas entre nós em um hipertexto. Os nós podem ser trechos, palavras, figuras,
imagens ou sons no mesmo documento ou em outro documento hipertexto. Formado por uma série de parágrafos conectados
eletronicamente entre si e com outros textos, através de múltiplas ramificações, trajetórias e enlaces, o hipertexto permite uma
conexão mais próxima entre a forma do pensamento humano e sua representação escrita.
2 Associação entre hipertexto e multimídia. Textos, imagens e sons tornam-se disponíveis à medida que o usuário percorre as
ligações existentes entre eles. A WWW é o sistema hipermídia mais conhecido na atualidade. Sua independência de plataforma e
a possibilidade de agregar novos recursos e serviços aos documentos apresentados implicam a facilidade de execução dos vários
recursos pedagógicos.
3 As características que distinguem um hipertexto de um texto convencional são: não-linearidade  – na qual não há uma ordem
ou percurso predefinido a ser seguido, cabendo ao autor a escolha do percurso que irá seguir. O leitor percorre vários caminhos
solicitados no hipertexto sem a observação de uma seqüência linear, na qual se valoriza princípio, meio e fim.  No hipertexto, a
organização do texto não depende de um eixo central que sustenta um conjunto hierarquicamente organizado de informações
secundárias, mas exige que o leitor faça escolhas e solicita, também, que determine tanto a ordem de acesso aos diferentes
segmentos disponibilizados no hipertexto quanto o eixo coesivo que confere um sentido global ao texto lido; interatividade     –
possibilidade de interromper uma seqüência de informações e de reorientar com precisão o fluxo informacional em tempo real.
É uma ferramenta para desenvolver e utilizar estruturas, pois apresenta ao usuário uma realização física dos múltiplos enlaces e
inter-relações conceituais existentes em um texto, o que só pode ser representado simbolicamente no livro tradicional;
pluritextualidade     – viabiliza a absorção de diferentes aportes sígnicos numa mesma superfície de leitura, tais como palavras, ícones
animados, efeitos sonoros, diagramas e tabelas tridimensionais, provocando um grande impacto na percepção e processamento
da leitura; intertextualidade     – o hipertexto é um texto múltiplo, que funde e sobrepõe inúmeros textos. Textos simultaneamente
acessíveis ao simples toque do mouse. Os links possibilitam um passeio por múltiplos textos, cuja ligação é determinada pelos
programadores por meio de uma palavra. O link é uma ponte, um encontro entre produções textuais diferentes, que propicia o fim
das rígidas fronteiras entre os textos. Os autores dos hipertextos são facilitadores da leitura/navegação e convidam o leitor a
construir ativamente seu próprio percurso.
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estável e controlada, de modo exclusivo, pelo autor. O espaço oferecido pelo livro

eletrônico é mais fluido e dinâmico, permite ao texto uma maior transitoriedade e

mutabilidade, reduz a distância que separa o escritor do leitor e possibilita sua interação.

Este novo modelo de espaço textual facilita o surgimento de outros estilos de escrita

e de novas estratégias didáticas para a leitura e para a escrita.

Para Targino (2005), a escrita antes da codificação digital estava condicionada

pela publicação analógica em papel, porém o texto digitalizado e compartilhado em rede

passou a oferecer novas formas de intervenção e editoração para serem explorados.

A Internet está reintroduzindo a leitura e a escrita naquilo que é primariamente

um ambiente baseado no texto. Também está criando novas linguagens baseadas em

termos próprios (blogs, netiqueta), símbolos (emocticons) e siglas que são usadas

para comunicação (tb – também, LOL (laughing out loud) – rindo alto). Essas expres-

sões são incorporadas naturalmente à nossa linguagem escrita e representam tanto

atalhos para a comunicação quanto maneiras de expressar emoção on-line.

O hipertexto concede ao leitor funções de autoria e possibilidade de criar cone-

xões, utilizar filtros. O papel do autor também se expande para abranger muito mais

que a escrita: pode assumir a apresentação e o projeto do livro, criar gráficos, produ-

zir animações, vídeos, efeitos sonoros, fotografias ou textos orais e determinar as

diversas ações do programa.

A hipermídia amplia os princípios da escrita eletrônica para o domínio da interação,

do som e da imagem, permitindo integrar as diversas mídias num mesmo objeto ou

ambiente. Tudo o que se percebe visual ou audiovisualmente pode fazer parte da textura

destes documentos digitais, que, por sua flexibilidade e por seu dinamismo, farão com

que seja cada vez menos nítida a distinção entre escritor e leitor.

Como exemplo, temos na Figura 1 o site Dolls (www.dolls.com.br), muito

acessado pelas crianças desde pouca idade e que contém inúmeras possibilidades

interativas; utilizando várias mídias facilmente percebidas e usadas sem necessidade

de lerem instruções, as crianças, mesmo sem estar alfabetizadas, conseguem interagir

naturalmente no site.

Figura 1 – Site Dolls
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São sites desenvolvidos com o propósito de facilitar a aprendizagem ou pro-

porcionar aos usuários acesso a recursos didáticos (Marques, 2001). Elaborados com

vista especificamente ao uso educativo, podem ser de diversos tipos: espaços de

teleformação tutorizada, material didático para uso on-line, web temático educativo,

jornal eletrônico e publicações educativas, centro de recursos educativos e portais

educativos.

2. A prática pedagógica na educação on-line

A educação on-line rompe com as restrições de espaço geográfico, podendo

atingir um maior número de pessoas. Propicia novas formas de ensinar e aprender e

privilegia as interações e o trabalho colaborativo.

Na educação on-line (Silva, 2003) são enfatizados os materiais de estudo e a

relação entre professores e alunos, e todo o processo ensino-aprendizagem e a avali-

ação se realizam através da Internet. Ela permite criar um espaço virtual com a

integração e uso das TIC (multimídia, tutorias web, chats educativos, videoconferência)

e abre para os alunos a possibilidade de cursar estudos, desde sua casa ou trabalho

aos coletivos sociais, que, por motivo de idade, situação profissional ou residência,

não podem assistir às aulas presenciais. No quadro abaixo podemos perceber as

diferenças entre a educação presencial e a educação on-line:

Como vantagens da educação on-line, temos: flexibilidade do ambiente de estudo;

atividade independentemente da situação geográfica e temporal na qual se encontre o

aluno. Diferentes modalidades interativas: interação dos alunos com os materiais didáti-

cos oferecidos, interação com o tutor, e com os outros colegas, independentemente da

situação espaço-temporal onde se encontrem, com um especialista em conteúdos e com

o ambiente virtual; facilidade para colocar novos conteúdos e materiais à disposição dos
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usuários; utiliza-se tanto o ensino individual quanto grupal; favorece uma educação verda-

deiramente multimídia, em que utiliza uma diversidade de meios, recursos e sistemas

para representar a informação, além de uma perspectiva de construção individual da

informação pelo aluno; centralização/descentralização administrativa da informação; cria-

ção de macrocomunidades intereducativas (diminuição de custos, coordenação de esfor-

ços, internacionalização de relações, enriquecimento intercultural); acesso imediato de

baixo custo a bancos de informação digitalizada (bibliotecas on-line, sites temáticos

especializados, sites institucionais, intercâmbio on-line em tempo real de trabalhos e

materiais de consulta, acesso a programas didáticos de livre distribuição, ferramentas

eletrônicas de autor – programas, aplicações); facilita o desenvolvimento de atividades de

aprendizagem cooperativa e permite a comunicação e conversação sincrônica com outros

usuários, favorecendo a criação de comunidades virtuais de aprendizagem.

As desvantagens da educação on-line são: tutores e alunos requerem forma-

ção para poder trabalhar num ambiente virtual de aprendizagem; pouco conhecimen-

to das potencialidades para a criação de ambientes para a aprendizagem; riqueza da

relação educativa pessoal entre professor e aluno é empobrecida; feedback pode ser

muito lento; retificações de possíveis erros cometidos nos materiais, nas mensagens

e na avaliação apresentam mais dificuldades que nos processos educativos presenciais;

ruído na comunicação (deficiente interação figura-fundo, vocabulário inadequado, textos

visuais multimídias sem foco ou com problemas de recepção acústica); excessiva

tendência para o uso dos sistemas de acompanhamento, avaliação e tutorização auto-

mática; desmotivação progressiva e ocasional abandono do processo de aprendiza-

gem nos casos em que os desenhos metodológicos e organizativos não favorecem o

estabelecimento de relações interpessoais de alunos/tutores e de alunos entre si; par-

te dos tutores e alunos não possuem conhecimentos, habilidades e atitudes necessá-

rias para desenvolver e utilizar com fins pedagógicos a tecnologia e cultura digital;

resistências pessoais a mudança e inovação pedagógica que representa a educação

on-line. Muitos professores se sentem incomodados ou incapazes para desenvolver

uma ação educativa através da Internet; estudo e aprendizagem através da Internet é

quase sempre tarefa realizada por um indivíduo de forma solitária, em que a maior

parte das expectativas educativas desenvolvidas se baseiam na individualização do

ensino; muitas experiências de EaD se baseiam em métodos de ensino expositivo,

aprendizagem por recepção, em que o aluno memoriza informações.

A educação on-line acontece nos chamados Ambientes Virtuais de Aprendiza-

gem4 (Figura 2), sistemas para a criação de ambientes educacionais baseados na

4 Alguns ambientes virtuais de aprendizagem utilizados em diversas instituições no mundo inteiro:
AulaWeb – http://aulaweb.etsii.upm.es
BlackBoard – http://www.blackboard.com
Class Leader – http://www.classleader.com/
Classnet – http://classnet.cc.iastate.edu
Docent – http://www.docent.com
e-college – http://www.ecollege.com
EduSystem – http://www.mtsystem.hu/edusystem/
E-education – http://www.e-education.com
E-teach – http://www.e-teach.ch/
Formación Enred – http://www.enred.es

Global Learning Systems – http://www.globallearningsystems.com/
Leaning Space – http://www.lotus.com/products/learning
NetCampus – http://www.comunet-netcampus.com/
TeleEduc – http://hera.nied.unicamp.br/teleduc
TopClass – http://www.wbtsystems.com/
VCampus – http://www.uol.com/webuol/index.cfm/
Virtual CVT – http://www.teleformedia.net
Virtual Training – http://www.v-training.com
Virtual U – http://virtual-u.cs.sfu.ca/
WebCT – http://www.wbcet.com/
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Internet fornecendo uma variedade de ferramentas, como chat, acompanhamento do

progresso do aluno, organização de projeto em grupo, auto-avaliação, controle de

acesso, ferramentas de controle de navegação, investigações automarcadas, correio

eletrônico, geração de índice automático, calendário de curso, home pages dos alunos

e pesquisas do conteúdo do curso. Um curso nestas plataformas está organizado em

torno de uma home page principal, com articulações para componentes de conteúdo

do curso, como páginas de conteúdo, ou para outras páginas, além de ferramentas do

curso, como correio eletrônico, auto-avaliação e glossário. O sistema proporciona

diferentes visões do curso, dependendo da classe do usuário.5

5 Os usuários dos ambientes virtuais de aprendizagem são: Administrador – cria e administra o curso; pode cancelar cursos e mudar
senhas dos projetistas; possui prerrogativas totais sobre o uso das disciplinas, o sistema de arquivos e a criação de usuários,
professores e alunos. Projetista – projeta e desenvolve os cursos; é a figura do professor e o responsável de gerenciar toda a estrutura
de um curso, de decidir que ferramentas instalar e que páginas web publicar. Tutor – atende a consultas personalizadas sobre
questões gerais do curso e conteúdos específicos, orientações e feedback sobre a realização das atividades; é a referência do aluno
para perceber que forma parte de uma comunidade de aprendizagem e que não está sozinho. Aluno – acessa o curso através de
conta criada pelo administrador; navega em páginas do curso, faz uso das ferramentas e compartilha documentos com o tutor e
colegas do curso.

Figura 2 – Ambientes virtuais de aprendizagem

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem oferecem ferramentas para a

monitoração dos alunos pelo tutor para a criação de exames cronometrados e avalia-

dos automaticamente, facilidades para o controle do acesso ao curso e alocamento de

senhas, mecanismos para a criação de cópias de segurança do curso, para a transfe-

rência de arquivos e para a conversão de arquivos de textos a testes.

Estes ambientes colocam à disposição do aluno uma grande variedade de fer-

ramentas de aprendizagem, comunicação e colaboração: correio eletrônico, chat, provas

de auto-avaliação, bases de dados de imagens, glossário indexado, áreas de apresen-

tação, buscas e indexação automática, sistema de anotação de páginas, qualificações

acessíveis on-line e calendário, cujas entradas podem ser editadas, tanto pelo profes-

sor como pelos alunos.

O professor pode observar o acompanhamento dos alunos através de diferen-

tes estatísticas e informes de resultados, a partir da ficha de acompanhamento dos

alunos. O aluno passa a formar parte ativa do processo de ensino-aprendizagem. Os

alunos, orientados pelos professores, têm acesso a diferentes materiais, recursos e
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fontes de informação, como bases de dados, programas multimídia, documentos

eletrônicos, catálogos de bibliotecas e consulta a especialistas, a partir dos quais

constroem seu próprio conhecimento de forma autônoma, em função de suas habili-

dades, conhecimentos e interesses.

As principais ferramentas de um ambiente de ensino-aprendizagem6  são as de

comunicação e de trabalho colaborativo. Elas permitem realizar tarefas administrati-

vas e gestão de alunos e contribuem para a eficácia do processo de ensino-aprendiza-

gem, como anotações, calculadoras, agendas, calendários, marcadores, mapas de

navegação, tomada de decisões e mapas conceituais. Permitem também o acesso a

informações e conteúdos, como: hipermídias, simulações, textos, imagens, seqüên-

cia de vídeo e/ou áudio, exercícios práticos, tutorias. Além disso, os alunos podem

acessar a maior quantidade de informação através dos múltiplos recursos disponíveis

na Internet, como: banco de dados on-line ou bibliográficos; sistemas de informação

orientados ao objeto; livros eletrônicos, recursos de vídeo, áudio, videoclipes; publi-

cações eletrônicas, centro de interesses e enciclopédias.

Na educação on-line, a mediação do tutor se realiza através da comunicação

que se estabelece no e-Proinfo, mais precisamente nas mensagens, fóruns, chats e

cronograma.

As interfaces de interação na educação on-line possibilitam maior interação

entre os professores, tutores e seus alunos. É indispensável ter conhecimento dos

pré-requisitos que estão associados a cada recurso, bem como sobre as recomenda-

ções e os problemas relacionados ao seu uso, para se ter o melhor aproveitamento

possível das ferramentas.

As interfaces interativas são encontradas no espaço da aula virtual, espaço ou

plataforma digital através do qual o computador simula uma sala de aula real. Para

Turoff (1995), uma "aula virtual é um espaço de ensino e aprendizagem inserido em

um sistema de comunicação mediado por computador". Através desse espaço o aluno

pode acessar e desenvolver uma série de ações que são próprias de um processo de

ensino presencial, como conversar, ler documentos, realizar exercícios, formular per-

guntas ao professor, trabalhar em equipe.

Para Gisbert e colaboradores (1992), as aulas virtuais são maneiras de incorpo-

rar os efeitos didáticos das aulas reais e contextuais quando não é possível reunir

fisicamente os participantes em um processo de ensino-aprendizagem. Adell (1998,

6 Ferramentas para gestão e administração acadêmica: gerenciam a matrícula e inscrição dos alunos nos cursos, proporcionam
informação acadêmica com horários, fichas de avaliação, notas, planos de estudos, expedição de certificados, agendamento de
reuniões, tutorias. Ajudam a gestão do processo ensino-aprendizagem estabelecendo privilégios de acesso aos recursos, discus-
sões, possibilitando a criação de grupos de alunos, acesso à informação sobre o aluno. Ferramentas para a criação de materiais de
aprendizagem multimídia: os editores das páginas web (dirigidas à apresentação de informação através da integração de diferentes
elementos multimídia e conexões hipertextuais), como as ferramentas de autor, possibilitam a realização de aplicações multimídia
interativa, que podem ser executadas na Internet através de "plugins", o que facilita a criação de exercícios de auto-avaliação.
Ferramentas para criação de recursos multimídia para a Internet: programas utilizados para realizar os diferentes recursos que
podem ser visualizados por um navegador: texto (html), arquivos em pdf (Adobe Acrobat), desenhos e imagens (.gif, .jpeg), áudio
(.wav, .au, .mpeg), vídeo (.mov, .avi, .mpeg), animações.
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p. 202) completa esta descrição quando assinala que a metáfora da aula virtual inclui

espaços para aulas (sessão em grandes grupos), biblioteca, anotações do professor

para a tutoria personalizada, seminário para atividades em pequeno grupo, espaço de

trabalho cooperativo e inclusive a sala do café para a conversa relaxada com o aluno.

Nas aulas virtuais, os processos de ensino e aprendizagem combinam momen-

tos de trabalho pessoal (autoconsulta, análises, sínteses, comparação, experimenta-

ção mediante simulação de processos e criação de monografias), de contato bilateral

com os professores (mediante tutoria on-line e teleconferência) e de trabalho

intercolaborativo (por meio de listas de correio e chat).

No quadro abaixo podemos vislumbrar vários tipos de estratégias didáticas

possíveis nos ambientes virtuais de aprendizagem, com finalidade pedagógica:

(Continua)
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(Conclusão)

3. Possibilidades curriculares na docência on-line

O currículo deve contemplar a aprendizagem do adulto on-line, a predisposição

para aprender do adulto. Tem a experiência como fonte de aprendizagem e de critéri-

os para julgar a pertinência do que está aprendendo para a sua vida profissional e

cotidiana.

A metodologia é centrada em atividades que exigem participação, iniciativa e

cooperação para a solução de problemas.

O currículo, aberto e flexível, garante o acesso a informações autênticas e

atualizadas. Esse currículo promove a aprendizagem cooperativa, incentiva a

criatividade, favorece o compartilhar de saberes pedagógicos, permitindo a constru-

ção de conhecimentos.

O professor, para desenvolver um currículo flexível, precisa trabalhar na for-

mação continuada com algumas competências fundamentais para atuação na educa-

ção on-line: planejamento do processo educativo on-line; formas de introduzir temas
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de debate e previsão de informações e recursos mínimos necessários para que os

alunos possam orientar a construção do conhecimento; organização das aulas no

ambiente virtual de aprendizagem; lidar com o cumprimento rigoroso do tempo esta-

belecido para responder aos alunos; propiciar a diminuição do anonimato e o estabe-

lecimento de uma atmosfera de continuidade de aprendizagem; manter interação cons-

tante com os participantes durante todo o curso e obter uma comunicação que vai

além do meramente acadêmico; conhecer os recursos pedagógicos da educação on-

line – autoria on-line, interfaces de interação, mediação pedagógica on-line e da pro-

dução de conhecimento colaborativo.

Ao desenvolver práticas curriculares na educação on-line, é preciso que o pro-

fessor ou tutor consiga observar diferentes perspectivas, propicie ao aluno explorar

distintas fontes das que propõe inicialmente, tais como outras comunidades conceituais,

bancos de dados, bibliotecas digitais, portais temáticos, para que, assim, possa com-

parar e confrontar diferentes posturas e teorias acerca de um mesmo tema. É preciso

que saiba trabalhar o tempo de aprendizagem virtual, a flexibilização de gestão de

tempo, espaços e atividades.

O foco da aprendizagem passa a ser a busca da informação significativa, pesqui-

sa e desenvolvimento de projetos, numa aprendizagem colaborativa, que envolve a aqui-

sição de conhecimentos, habilidades ou atitudes, processo resultante da interação grupal:

cada aluno tem conhecimentos e experiências individuais para oferecer e compartilhar

com os outros membros do grupo; quando trabalham juntos, um membro ajuda o

outro a aprender; para construir uma equipe, cada membro do grupo deve desempe-

nhar um papel para realizar a missão do grupo; intercâmbio de papéis desempenhados

no grupo adiciona valor ao trabalho da equipe, porque o estudante pode assumir um ou

outro papel com o qual esteja mais familiarizado numa dada situação.

Outro ponto fundamental na educação on-line é a interatividade, que se dá: pela

combinação de aulas por vídeos, teleconferências e Internet, com atividades individuais

ou em pequenos grupos feitas antes e depois das aulas, parte on-line e parte off-line;

pela participação colaborativa do tutor e alunos intervindo na mensagem como co-

criação da emissão e da recepção; pela bidirecionalidade e dialogia, em que a comunica-

ção é uma produção conjunta da emissão e da recepção – os dois pólos codificam e

decodificam; pelas conexões em teias abertas, nas quais a comunicação supõe múlti-

plas redes articulatórias de conexões e liberdade de trocas, associações e significações.

A seguir, apresentaremos várias possibilidades curriculares trazidas pelos di-

versos recursos tecnológicos e interativos para a educação on-line. As possibilidades

apresentadas têm como características comuns: socialização das atividades e materi-

ais construídos de forma individual ou coletiva, em que todos os envolvidos têm

participação ativa no processo – todos se encontram em interação social; colabora-

ção, que parte da interpessoal, em que os participantes desenvolvem habilidades para

resolver problemas; interatividade, na qual os participantes estão constantemente

interagindo entre si e com o tutor; interdisciplinaridade, pelo fato de as atividades

envolverem vários temas e disciplinas, englobando múltiplos olhares e perspectivas

midiáticas; cooperação, na qual os desafios são vencidos pela cooperação do grupo e

não individualmente.
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3.1 Aula em comunidades de aprendizagem – Orkut

Uma comunidade virtual de aprendizagem (Smith, Kollok, 2003) é um espaço

em que todos os profissionais possam compartilhar informações, já que trabalham

com projetos comuns, organizar debates on-line e outras atividades apoiadas nas

possibilidades comunicativas da Internet e realizar experimentação de ferramentas de

aprendizagem colaborativa e a promoção de projetos de inovação por parte de grupos

de professores do coletivo.

Para Palloff e Pratt (2004), comunidades virtuais de aprendizagem são agregações

culturais que podem ser criadas e desenvolvidas a partir de grupos de pessoas que se

encontram e realizam atividades em comum na Internet, cujos membros sejam de uma

mesma sala de aula, de diferentes salas de um mesmo nível, de diferentes salas de dife-

rentes níveis ou de todo um contexto escolar e de contextos escolares diferentes.

Um dos benefícios mais importantes das comunidades de aprendizagem con-

siste nas contribuições de cada participante – com conhecimentos e habilidades, no-

ções e conceitos – para enriquecer a prática e o desenvolvimento da aprendizagem do

próprio participante e promover a construção coletiva com seus companheiros, pro-

porcionando um ambiente enriquecedor, com contribuições e interações de todos e

de cada um dos seus integrantes.

A rede social do Orkut7  (Figura 3) pode ajudar a estabelecer novos relaciona-

mentos e a manter os existentes, possibilitando às pessoas o encontro que jamais

ocorreria. O Orkut torna fácil encontrar pessoas que compartilham hobbies e interes-

ses, desejam estabelecer relações amorosas ou mesmo procurem novos contatos

profissionais.

7 Orkut é uma comunidade virtual, criada em 2004 com o objetivo de ajudar seus membros a fazer novas amizades e a manter
relacionamentos – é uma rede social. Como ferramenta de relacionamento mesclado a entretenimento, é um ambiente de fácil
navegação através dos ícones, que dão acesso a todos os ambientes. Mesmo tendo o mínimo conhecimento de informática pode-
se manejá-lo com sucesso. Proporciona um ponto de encontro on-line com um ambiente de confraternização, onde é possível
fazer novos amigos e conhecer pessoas que têm os mesmos interesses. Exemplos de Comunidades de Aprendizagem no Orkut:
Educação Ambiental – http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=59650
Green Peace Brasil – http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=71272
Globalização debate – http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=410704

Figura 3 – Comunidade de aprendizagem no Orkut: Ensino Superior
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O Orkut alia conteúdo × interação, fazendo com que os alunos conheçam

diferentes ambientes/comunidades em que são discutidos temas do seu interesse.

Também possibilita o encontro de pares, multiplica o acesso de conteúdos para a

continuidade da formação, facilita a construção de uma leitura do mundo digital e cria

disposição para que o educador sirva-se dele e contribua com ele. Fortalece o círculo

de apoio do trabalho docente. Constitui um referencial de consulta, intercâmbio e

apoio a qualquer hora e em qualquer lugar. Promove a inclusão dos alunos no mundo

virtual, onde eles possam interagir com os colegas, professores, amigos da comuni-

dade e familiares que também o possuam. Transforma alunos em autores multimídia

para uma comunidade global e permite que eles pensem e aprendam juntos.

3.2 Aula pesquisa: bibliotecas on-line

As bibliotecas virtuais (Figura 4) permitem acessar bancos de informação em

formatos eletrônicos/digitais. Esse tipo de biblioteca inclui também os catálogos

automatizados de bibliotecas tradicionais. Segundo essa definição, a biblioteca eletrô-

nica reproduz a produção impressa utilizando um meio de suporte diferente do papel

e se torna, também, espaço inovador de publicação, totalmente distinto do texto

impresso, no formato hipertextual e hipermidial.

Figura 4 – Exemplos de bibliotecas virtuais

Sites de grandes bibliotecas também podem trazer dados e acervos mais diferen-

ciados do que o simples texto. Um exemplo disso é a página da Biblioteca Nacional

(www.bn.br), localizada no Rio de Janeiro. O site traz uma seção com fac-símiles inte-

grais de alguns dos tesouros da biblioteca, como o do único exemplar da Gramática

(1539) de João de Barros, a segunda editada em língua portuguesa, e o da primeira

edição de Os Lusíadas (1572). Antes restritas a pesquisadores, as obras agora podem

chegar aos olhos do público, ainda que mediadas pelo computador.
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3.3 Autoria coletiva – Wikipédia

No início, as enciclopédias eram antologias que reuniam um número variado

de temas, organizados de maneira sistemática (em grandes assuntos). Essa organiza-

ção sempre variava de obra para obra, pois não havia concordância quanto à melhor

forma de ordenar logicamente o conhecimento.

O termo wiki significa espaço coletivo de compartilhamento de saberes. É uti-

lizado para identificar um tipo específico de coleção de documentos em forma de

hipertexto ou software colaborativo usado para criá-lo. É uma ferramenta de escrita

que incentiva a autoria coletiva de textos. O ambiente inerente a este contexto oferece

a possibilidade de editar documentos colaborativamente através de um navegador

usando uma linguagem para edição simplificada.

A interface wiki representa uma revolução na relação com o texto, ao propiciar

uma série de possibilidades de uso como ferramenta auxiliar no ensino. Atualmente

estão no ar uma enciclopédia, a Wikipédia (www.wikipedia.org) (Figura 5), um site de

notícias, a Wikinews (http://wikinews.org) e uma biblioteca, a Wikibooks (http://

wikibooks.org), constituída por vários livros sobre diversos assuntos, escritos parcial

ou integralmente. O conteúdo de todos esses sites é redigido com a contribuição de

diversos autores e vai se somando e se refinando.

Figura 5 – Página da Wikipédia

Para Gomes (2007), a criação de um site wiki oferece aos alunos a possibilida-

de de trabalhar com a integração dos meios que a Internet disponibiliza e de experi-

mentar as possibilidades textuais da wiki.
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O wiki apresenta problemas no que diz respeito à unidade do texto, já que

permite a contribuição de diversas pessoas, cada uma com estilo próprio e conheci-

mentos diferentes sobre texto. A sua grande vantagem é permitir a expansão do texto

que o procedimento de criação de links possibilita. Uma das características marcantes

da tecnologia wiki é a facilidade com que as páginas são criadas e alteradas. Os wikis,

na sua maioria, são abertos a todo o público, pelo menos a todas as pessoas que têm

acesso ao servidor wiki.

A autoria coletiva traz a vantagem da pluralidade de vozes, o que determina o

enriquecimento do texto pela promoção da emergência de perspectivas múltiplas a

um mesmo conceito.

Com a Internet, a idéia de enciclopédia como algo fixo trazendo conceitos se

amplia, pois os conceitos passam a ser interligados, inclusive permitindo sua amplia-

ção pelos usuários, como é o caso da Wikipédia8  (Figura 5).

O sucesso da Wikipédia vem da atualidade das informações e da pluralidade

dos temas abordados. Ao contrário das enciclopédias tradicionais, a Wikipédia muda

a todo instante, captura tendências e modismos na velocidade em que surgem, regis-

tra feitos em tempo real. Isso acontece graças à Internet, que permite transformar os

próprios leitores em editores de conteúdo. O sistema admite que qualquer pessoa

colabore, acrescentando, apagando e corrigindo as informações. No modelo wiki, os

colaboradores editam o próprio texto da página publicada on-line. Por ser uma cria-

ção aberta em que qualquer um pode inserir informações, corre-se o risco de acessar

informação pouco confiável, mas, pelo fato de ser um espaço aberto, isto motiva o

leitor a questionar a informação e a perceber que ela é mutável e perecível.

As potencialidades do uso da Wikipédia são: liberdade para alterar as informa-

ções; informação abrangente; acesso livre e gratuito; e fonte interacionista colaborativa.

Isto amplia as possibilidades da pesquisa colaborativa, ao estimular os alunos a serem

investigadores, a buscarem experiências e informações significativas e analisá-las,

individualmente ou em grupo, para a compreensão do que há naquela experiência

particular.

A pesquisa colaborativa acelerará o descobrimento e o aprendizado científico,

ampliando as publicações de acesso aberto, aumentando a quantidade de informações

e conhecimento disponibilizada aos indivíduos, levando ao surgimento de colabora-

ções em larga escala em áreas como Meio Ambiente, ajudando as comunidades cien-

tíficas a lançar uma ofensiva contra problemas como aquecimento global e Aids.

3.4 Mapas cognitivos

Mapas cognitivos (Figura 6) são interfaces para organizar e representar o

conhecimento. Servem para representar graficamente relações significativas entre

8 Enciclopédia livre, colaborativa e sem fins lucrativos, baseada em wiki, fundada por Jimmy Wales e Larry Sanger, escrita por
voluntários e gerida e operada pela Wikimedia Foundation. Teve início em 15 de janeiro de 2001.
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os conceitos de um determinado assunto. Ajuda o aluno a organizar e representar

idéias graficamente.

Okada, Santos e Okada (2005) defendem o uso de mapas para construir pes-

quisa de informação, construir conhecimentos e facilitar a aprendizagem. Quando

informações relevantes e significativas estão bem mapeadas, o pesquisador consegue

imergir com mais profundidade e ter visão das partes e do todo, podendo assim fazer

uma análise com mais rigor e qualidade.

Figura 6 – Mapa Conceitual com estudo de uma Teoria

A cartografia cognitiva permite que seja possível visualizar as diversas cone-

xões, de vários ângulos e níveis. Isso favorece a observação de trajetórias percorridas

e a percorrer, a visualização das articulações feitas e novos caminhos para entrelaçar,

facilitando o lidar com a complexidade de cada processo de aprendizagem.

Os mapas conceituais apresentam informação através de rede hierárquica. Ofe-

recem informação utilizando imagem aprendidas pelo sistema visual. Cada conceito é

definido através de palavras. Utiliza a um só tempo palavra e imagem.

3.5 Publicações on-line

As publicações on-line colocam o aluno em contato com múltiplas linguagens.

Elas possibilitam: desenvolver diversas formas de expressão, em situações de comuni-

cação real; trabalhar, ao mesmo tempo, a escrita, a oralidade e a expressão corporal; a

cooperação e o reconhecimento às produções dos colegas; ao aluno ser produtor de
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informação e não só consumidor; situações reais de leitura e escrita. Possibilitam, en-

fim, a observação e reflexão sobre o mundo a sua volta.

O jornal on-line (Figura 7) utiliza linguagens específicas para transmitir a infor-

mação: o texto escrito, a imagem e a disposição das informações na página e nas

seções (diagramação, lugar e espaço ocupado pela notícia, caracteres tipográficos

usados, cores, outros).

Figura 7 – Exemplos de jornais on-line

O jornal é um recurso para socializar as informações pesquisadas e coletadas

ao longo do processo; cada parte do jornal ou cada texto feito é original, pois supõe-

se que seja  construído pelo aluno a partir das informações coletadas. Apresentam

inúmeras possibilidades de uso didático e colocam o aluno em contato com a lingua-

gem informativa, aproximando-o de fatos cotidianos.

As notícias publicadas em jornais e revistas on-line na Internet (Figura 8) po-

dem ser facilmente utilizadas para acompanhar uma matéria por períodos mais ou

menos longos. Por exemplo, os alunos podem examinar como uma eleição é informa-

da em dois jornais diferentes.

Figura 8 – Exemplos de revistas on-line
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Com a Internet, os alunos podem ter acesso a fontes de notícias em tempo

real, com grupos de discussão de notícias ou páginas da Internet configuradas para

seguir eventos atuais. Esses materiais fornecem uma excelente oportunidade para

eles compararem versões diferentes de matérias jornalísticas e examinarem como as

notícias podem ser tendenciosas ou que tipo de matérias são consideradas de valor

jornalístico.

3.6 Objetos virtuais de aprendizagem

Os objetos virtuais de aprendizagem utilizam estratégias de ensino e aprendi-

zagem: cenários baseados em casos ou o aprendizado baseado na resolução de pro-

blemas têm sido cada vez mais empregados, apoiando-se em perspectivas teóricas

que legitimam a importância da aprendizagem contextualizada.

Permitem a inserção de materiais didáticos de apoio (documentos, softwares,

links, vídeos, objetos de aprendizagem), ferramentas de interatividade (fóruns,

chat, e-mail, videoconferência), realização de atividades e relatórios de acompa-

nhamento (portfólio), produção colaborativa e conhecimento. Oferecem múltiplas

informações (imagens, sons, textos) utilizando as tecnologias de modo interativo

e melhorando as ações que resultarão em conhecimento e estimulam os aprendi-

zes a contribuir com novas informações e a criar e oferecer mais e melhores

percursos.

Num objeto virtual de aprendizagem, a principal idéia é "quebrar" o conteúdo

educacional disciplinar em pequenos trechos que podem ser reutilizados em vários

ambientes de aprendizagem.

O Repositório da Rede Interativa Virtual de Educação – Rived (Figura 9),

www.rived.mec.gov.br, é um programa da Secretaria de Educação a Distância (Seed)

que tem por objetivo a produção de conteúdos pedagógicos digitais na forma de

objetos de aprendizagem. Os objetos de aprendizagem produzidos pelo Rived são

atividades multimídia, interativas, na forma de animações e simulações.

Figura 9 – Página principal do Rived e de um objeto na área de Física
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Os objetos virtuais de aprendizagem oferecem oportunidades de exploração de

fenômenos científicos, possibilitam experiências envolvendo os elementos da nature-

za nas diversas áreas e permitem a experimentação por meio da simulação e da

animação. Conteúdos virtuais permitem que alunos e professores possam explorar

fenômenos e conceitos muitas vezes inviáveis ou inexistentes nas escolas por ques-

tões econômicas e de segurança.

3.7 Viagens virtuais e mapas on-line

A leitura espacial é uma aprendizagem enfatizada na Geografia. Todas as pes-

soas têm noções espaciais, mas a Geografia em particular é a ciência que sistematiza

os procedimentos de leitura e escrita da linguagem cartográfica.

A partir dos mapas on-line (Figura 10), o aluno pode empreender a leitura  da

linguagem utilizada em sua construção. Aproveitando o interesse natural dos alunos,

pode-se chegar à utilização do Atlas, depois de trabalhar com mapas avulsos e mapas

disponíveis na Internet. Nesse processo, podemos utilizar inúmeros recursos visuais,

desenhos, fotos, maquetes, plantas, imagens de satélite, figuras, tabelas, jogos e

representações feitas por crianças ou adolescentes, acostumando o aluno com a lin-

guagem visual.

Figura 10 – Site de mapas on-line

O mapa on-line, como um veículo de informação e conhecimento do espaço

global, tem como um dos propósitos preparar o aluno, assim como o internauta, para

compreender a organização da sociedade e as modificações ocorridas nesse espaço.

Permite desenvolver habilidades de localização espacial em relação a um ponto dado e

a si mesmo, promove a compreensão e interpretação de realidades locais e espaciais,
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bem como a identificação de construções e arquiteturas especiais, e estimula o racio-

cínio relativo a representações cartográficas, como percepção visual, escala, simbologia

e localização.

As informações captadas através de sensoriamento remoto podem ser utilizadas

como material didático em sala de aula, através de: traçado de áreas urbanas e rede viária

que comunica a cidade na qual o aluno vive com o entorno imediato; formas de cresci-

mento das áreas urbanas e progressiva invasão do espaço agrícola; estudo geográfico do

espaço imediato ao aluno; correlação do tipo de ocupação humana com os aspectos

físicos, econômicos e sociais da região onde o aluno vive; distribuição do uso do solo no

tempo e no espaço e sua relação com os aspectos econômicos da região onde o aluno

vive; aspectos complexos como relevo, bacias de drenagem, correntes oceânicas, uso do

solo e áreas agrícolas de uma região, aspectos de inundações; identificação das áreas de

preservação de mananciais e sua forma de ocupação; caracterização de áreas de preserva-

ção, tais como áreas alagadas, planícies fluviais, áreas costeiras, áreas de mangue, flores-

tas naturais; correlacionar as altitudes do local com as formas do relevo, uso do solo e

quantidades de precipitação; correlação do tipo de ocupação humana com os aspectos

físicos, econômicos e sociais da região onde o aluno vive.

Google Earth (http://earth.google.com) é um navegador com a função de Atlas

geográfico (Figura 11). Possui uma biblioteca de mapas e fotografias que permite

visualizar tridimensionalmente qualquer local do planeta. O programa possibilita que,

ao sobrevoar uma determinada região, se verifique a realidade local de modo diferente

dos esquemas e representações estáticas dos livros didáticos. A comparação de luga-

res é imediata, possibilitando o levantamento de hipóteses e diferentes modos de ler e

estabelecer relações.

Figura 11 – Visualização da praia da Ponta Verde, Maceió, no Google Earth

Com o uso de mapas no Google Earth em sala de aula, o professor explica os

diferentes tipos de ocupação ao longo do território brasileiro. Fala sobre as grandes

cidades da Região Sudeste e as compara com as fazendas mecanizadas da Região

Centro-Oeste. Os alunos observam os detalhes das imagens captadas por satélite, que
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são projetadas no telão e permitem um verdadeiro vôo sobre o Brasil, incluindo um

passeio dentro da Floresta Amazônica.

Com essa ferramenta é possível visualizar qualquer ponto do globo terrestre

com um alto nível de resolução. Em algumas cidades, como Cambridge, dá para ver

detalhes como as linhas desenhadas no chão de uma quadra de tênis. Nas comunidades

virtuais os usuários lançam desafios entre si, como encontrar um vulcão em erupção na

Ásia ou, num determinado bairro de São Paulo, um jardim com formas circulares.

O serviço permite descobrir o caminho que se precisaria fazer para ir a um

endereço. Pode-se fazer o trajeto do deslocamento a partir das informações do satélite.

O uso do Google Earth pode estimular os professores a trabalhar mais com imagens

captadas por satélite: com imagens antigas e recentes é possível mostrar o crescimento

da mancha urbana ou o desmatamento causado por queimadas, por exemplo. O serviço

é útil em viagens, pois conta com dispositivos que permitem destacar sobre o mapa

locais específicos, como restaurantes, pontos turísticos e hotéis.

3.8 Jogos on-line

Jogos são ferramentas educacionais que tornam a aprendizagem prazerosa e

divertem enquanto motivam; podem ser mais complexos e desafiadores que seus

pares não computadorizados. Um jogo pode servir como contexto para a aprendiza-

gem de múltiplos conceitos e variadas habilidades, de natureza bastante sofisticada,

tudo isso de maneira que o aluno dificilmente fica desmotivado no processo.

Os jogos, geralmente desenvolvidos com a finalidade de lazer, podem permitir

interessantes usos educacionais, principalmente se integrados a outras atividades.

Um exemplo de jogo que permite a criação de interessantes contextos de aprendiza-

gem é o SimCity (urbanismo e meio-ambiente). Ambos possuem capacidade de utili-

zação ao longo de várias aulas, rico material de apoio, possibilidade de integração

com outras mídias (vídeos, desenhos, redações), permitindo atividades

multidisciplinares envolvendo professores de diversas áreas.

Existem diferentes tipos de jogos classificados de acordo com seus objetivos,

tais como jogos de ação,9  aventura,10  lógicos,11  estratégicos,12  roleplaying games13

(RPG), entre outros, que podem ser utilizados com propósitos educacionais.

9 Jogos de ação podem auxiliar no desenvolvimento psicomotor da criança, desenvolvendo reflexos, coordenação olho-mão, e
auxiliando no processo de pensamento rápido diante de uma situação inesperada.
10 Jogos de aventura se caracterizam pelo controle, por parte do usuário, do ambiente a ser descoberto. Quando bem modelado
pedagogicamente, pode auxiliar na simulação de atividades impossíveis de serem vivenciadas em sala de aula, tais como um
desastre ecológico ou um experimento químico.
11 Jogos lógicos desafiam muito mais a mente do que os reflexos. Muitos jogos lógicos são temporalizados, oferecendo um limite
de tempo dentro do qual o usuário deve finalizar a tarefa. Aqui são incluídos clássicos, como xadrez e damas, caça-palavras,
palavras-cruzadas e jogos que exigem resoluções matemáticas.
12 Jogos estratégicos se focam na sabedoria e habilidades de negócios do usuário, principalmente no que tange à construção ou
administração de algo. Proporciona uma simulação em que o usuário aplica conhecimentos adquiridos em sala de aula, percebendo
uma forma prática de aplicá-los. Independentemente do tipo, os jogos podem ser utilizados de diferentes formas.
13 RPG é um jogo em que o usuário controla um personagem em um ambiente. Nesse ambiente, seu personagem encontra outros
personagens e com eles interage. Dependendo das ações e escolhas do usuário, os atributos dos personagens podem ir se alte-
rando, construindo dinamicamente uma história.
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Contribuem para o desenvolvimento da atenção, levantamento de hipóteses e

resolução de problemas, leitura e escrita em múltiplas linguagens, além de promover

a vivência de comportamentos cooperativos. Os jogos colaboram com o aprendizado,

pois, ao jogar, o aluno segue regras e tem muita atenção e concentração. Existem

jogos on-line que podem ser usados com objetivos educacionais, como:

(Continua)
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(Conclusão)
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14Agashkaar: Terra dos Dragões –  www.agashkaar.cbj.net
Angelfire – www.angelfire.com/ab/jogos
Cartoonnetwork – www.cartoonnetwork.com/games/index.html
Club Kids – www.clubkids.com.br/
Cyberjogos – www.cyberjogos.com.br
Estação Jogos do UOL – www.uol.com.br/jogos
Fox Kids – www.foxkids.com.br
Gamesmania – www.gamesmania.com.br
Hotwebgames – www.hotwebgames.com
Infogames – www.infogames.com.br
Jogos – www.jogos.com.br
Jogos – www.postmari.org.br
Jogos on-line –  www.klickeducacao.com.br:8000/klickids/jogos/jogos.asp
Jogos, brincadeiras – www.jui.com.br/index1.htm
Jogos virtuais – www.divertudo.com.br/jogos.htm
Labirinto – www.uol.com.br/jogos/javascript/labirinto.htm
Lag Zero – www.lagzero.com.br
Lego – www.lego.com.br

Mamamedia – www.mamamedia.com
Meleca – www.meleca.com.br
Mplayer.com – www.mplayer.com
Multiplayer – www.multiplayer.com
Netds – www.netds.com.br/kids
NetDS Kids – www.netds.com.br/kids/
Nitendo – www.nitendo.com
Outerspace – www.outerspace.com.br
Simcity Live – www.simcity.com
Tangram – www.pensediferente.com.br
Tecmoinc – www.tecmoinc.com
Terra Games – www.terra.com.br/games
Theogames – www.theogames.com.br
Tukids – www.tukids.tucons.com
Wonka – www.wonka.com
Xadrez – www.chessclub.com
Zeeks – www.zeeks.com

A utilização de jogos on-line14  na educação proporciona motivação ao aluno,

desenvolvendo também hábitos de persistência no enfrentamento de desafios e na execu-

ção de tarefas. Os jogos, sob a ótica de crianças e adolescentes, se constituem a maneira

mais divertida de aprender. Além disso, eles proporcionam a melhora da flexibilidade

cognitiva, pois funcionam como ginástica mental, aumentando a rede de conexões neurais

e alterando o fluxo sanguíneo no cérebro, quando em estado de concentração.

Características de bons jogos educativos on-line: trabalham com representa-

ções virtuais de maneira coerente; dispõem de grandes quantidades de informações

que podem ser apresentadas de maneiras diversas (imagens, texto, sons, filmes),

numa forma clara, objetiva e lógica; exigem concentração e uma certa coordenação e

organização por parte do usuário; permitem que o usuário veja o resultado de sua

ação de maneira imediata, facilitando a autocorreção (afirma a auto-estima do usuá-

rio); trabalham com a disposição espacial das informações, que, em alguns casos,

pode ser controlada pelo usuário; estimulam a criatividade do usuário, incentivando-

o a crescer, tentar, sem se preocupar com os erros.

Os jogos educacionais on-line se baseiam numa abordagem autodirigida, isto

é, aquela em que o sujeito aprende por si só, através da descoberta de relações e da

interação com o software. Neste cenário, o professor tem o papel de moderador,

mediador do processo, dando orientações e selecionando softwares adequados e

condizentes com sua prática pedagógica. Ele vai além do simples coletor de informa-

ções; precisa pesquisar, selecionar, elaborar e confrontar visões, metodologias e os

resultados esperados.

3.9 Histórias em Quadrinhos

A história em quadrinhos está associada às linguagens verbal e visual, envol-

vendo elementos como personagens, tempo, espaço e acontecimentos organizados

em seqüência. A expressão verbal costuma aparecer nos balões, nas legendas,

onomatopéias e interjeições. O uso de imagens e representações de gestos compõem

a linguagem não-verbal, essencial à criação de uma HQ.
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O Stripcreator (http://www.stripcreator.com/), cuja página é mostrada na Figura

12, permite a criação de HQ, oferecendo diversos planos de fundo para vários persona-

gens, assim como a possibilidade de acrescentar balões de fala e narração.

A construção de uma HQ sobre o assunto com a aplicação do Stripcreator,

apesar da interface em língua inglesa, é de fácil compreensão e aplicação. O aluno conta

com muitos recursos para explorar, independentemente da série que está cursando.

Basta assistir ao tutorial e o professor orientar os trabalhos para que as tarefas com o

Stripcreator tenham êxito.

Figura 12 – Página do Stripcreator

No Stripcreator, o aluno cria tiras de quadrinhos, escolhe os personagens, os

cenários e as falas. Basta selecionar os personagens (existem centenas de opções),

que são no máximo dois por quadrinho, depois o cenário no qual a cena se desenrola

(alguns possuem imagens realísticas) e, por último, o diálogo entre os personagens.

A exploração do Stripcreator permite conhecer algumas palavras do vocabulá-

rio da língua inglesa, além de aguçar a criatividade. Utilizar essa ferramenta como

instrumento pedagógico proporciona o contato com a Internet, na qual o aluno é

sujeito da ação para criar livremente sua história. Os alunos têm a noção exata de que

devem construir histórias que façam sentido, que defendam uma idéia, porque as

histórias ficam publicadas na rede, são visitadas, podem ser comentadas e assumem

caráter público, se o usuário permitir.

Outro exemplo de espaço para a construção de histórias em quadrinhos on-line é

o HagáQuê (http://www.hagaque.cjb.net), editor de histórias em banda desenhada (BD)

com um banco de imagens, os diversos componentes para a construção de uma BD

(cenário, personagens) e vários recursos de edição dessas imagens (Figura 13). O som é

um recurso extra, que é oferecido para enriquecer a BD criada no computador.
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O HagáQuê foi desenvolvido de modo a facilitar o processo de criação de uma

história em quadrinhos por uma criança ainda inexperiente no uso do computador,

mas com recursos suficientes para não limitar sua imaginação. E, como resultado do

crescente uso por pessoas com necessidades especiais, o software vem passando por

um processo de redesign visando melhorar sua acessibilidade.

3.10 Aulas Visuais no YouTube

O YouTube (http://youtube.com), cuja página principal é mostrada na Figura

14, é um serviço on-line de vídeos que permite a qualquer um ver e compartilhar

vídeos que foram carregados por todos os usuários cadastrados. As pessoas po-

dem olhar vídeos, eventos em primeira mão e encontrar vídeos de seus interesses.

Os vídeos são classificados em várias categorias, como comédias, filmes e anima-

ções, músicas, esportes, autos e veículos, entre outros. Através do YouTube se

pode fazer download de vídeos para o próprio computador, produzir e/ou nele pu-

blicar vídeos.

O YouTube permite a possibilidade de ver vídeos caseiros ou gravações de

programas de TV. Um grande número de videotecas virtuais abre um mundo de ima-

gens animadas para nossa curiosidade e para a educação.

A multiplicação de serviços de distribuição e compartilhamento de mídias dis-

poníveis na Internet permite que milhares de pessoas tenham acesso aos produtos de

pesquisa de alunos e professores.

O YouTube vem ocupando cada vez mais espaços. Professores e alunos vêem

a possibilidade da utilização de vídeos em trabalhos escolares, facilitando a compre-

ensão do tema em estudo e até ampliando conceitos por meio de imagens.

Figura 13 – História construída no HagaQuê
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Figura 14 – Página principal do YouTube

3.11 Simulações no Second Life

Second Life (Figura 15) ou Segunda Vida é um programa que funciona na

Internet e simula um mundo virtual. Foi criado inicialmente para ser um jogo, mas,

como jogo, tem características atípicas. Não há objetivos predefinidos nem missões.

Cria-se um personagem virtual, chamado avatar, que interage com os personagens

eletrônicos dos outros internautas. Esse "eu" digital pode passear, conversar, com-

prar, namorar e até ganhar dinheiro – como se fosse uma vida de verdade, só que na

Internet.

Figura 15 – Página do Second Life e exemplo de espaço virtual no ambiente

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 17-44, jan. 2009.



43

Segundo Maia e Mattar (2007), é um ambiente colaborativo de realidade virtual,

com interface 3-D, em que se pode construir um avatar, comprar, vender objetos,

com uma moeda própria o "lindendolar".

Com o Second Life se ampliam as possibilidades de uma aula rica com simula-

ções em ambientes tridimensionais.

Num futuro próximo, em vez de ir a uma reunião na empresa, você poderá

mandar seu avatar. Ele vai discutir o futuro da companhia com seu chefe e seus

colegas, todos eles representados pelos próprios avatares. Na hora de comprar um

carro, você entrará no universo virtual e levará seu avatar até uma concessionária. Ele

será atendido por um vendedor virtual, testará vários modelos e escolherá um deles.

Você pagará o carro com uma moeda virtual passível de conversão em dinheiro real e

receberá o carro – de verdade – em sua casa, no mesmo dia. Se você é estudante,

também poderá assistir a aula dentro do ambiente virtual.

Considerações finais

Apresentamos, neste estudo, algumas possibilidades curriculares usando re-

cursos das TIC na educação on-line, os quais permitem uma interação ativa, participativa

e receptora dos envolvidos neste tipo de educação.

As propostas apresentadas permitem incrementar consideravelmente a quali-

dade e quantidade da comunicação entre o professor e seus alunos, independente-

mente do tempo e do espaço.

Para implementar tais propostas numa educação on-line de qualidade, preci-

samos atender à necessidade emergente de o professor participar ativamente deste

processo. Isto requer algumas mudanças, que vão desde a forma de pensar, pas-

sando pela readaptação de uma pedagogia presencial ao on-line, até que este se

sinta totalmente inserido no processo. Para tanto, é necessário todo um processo

pedagógico: saber usar a tecnologia em benefício do ensino, estar aberto às inova-

ções, ter o senso crítico aguçado para perceber quando e onde a tecnologia é bené-

fica, manter a capacidade de estimular o aprendizado e ser um guia  no ensino ao

aprendiz.

O professor, durante o processo de formação e ao final dela, precisa incorpo-

rar na sua metodologia: o conhecimento das TIC e da maneira de aplicá-las; a

promoção da aprendizagem do aluno, para construção do conhecimento num ambi-

ente on-line que o desafia, motiva para a exploração e a reflexão, propondo planos

que resultem em trabalho cooperativo realizado por todos os envolvidos no proces-

so de aprendizagem; estímulo à pesquisa como base de construção do conteúdo a

ser veiculado através da Internet, saber pesquisar e transmitir o gosto pela investi-

gação a alunos de todos os níveis.
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1. Tecnologias na educação

Os avanços tecnológicos, especialmente o desenvolvimento das tecnologias de

redes de computadores e da Internet, têm impulsionado a Educação a Distância (EaD),

abrindo maiores possibilidades para uma comunicação bidirecional.

A tecnologia pode contribuir com a Educação de diversas formas; uma das

maneiras consiste no uso das tecnologias no desenvolvimento dos tópicos curriculares

com uma apresentação mais eficiente, dinâmica ou atrativa. Neste caso, o papel da

tecnologia consiste em aumentar o potencial do ensino através da agregação de diver-

sos recursos, como textos, sons, imagens, vídeos etc. A tecnologia pode auxiliar e,

em alguns casos, até substituir a tarefa de exposição do conteúdo por parte do pro-

fessor. As mídias impressas e audiovisuais têm sido utilizadas há muito tempo na

EaD, desde os cursos por correspondência. Com o advento da televisão e da Internet,

novos recursos foram incorporados, propiciando avanços significativos tanto na ofer-

ta como na qualidade dos programas de EaD.

Outra forma de usar a tecnologia consiste na sua utilização para dar suporte

aos processos de interação entre os participantes de um curso. Por exemplo, a Internet

tem propiciado diversas ferramentas de comunicação (correio eletrônico, fórum, bate-

papo etc.) que permitem a participação de um número maior de pessoas, física ou

temporalmente distantes, numa comunicação interativa. Essas ferramentas possibili-

tam trocas contínuas de conhecimento entre professor e aluno, diminuindo a necessi-

dade de aulas meramente expositivas e tornando o aluno mais ativo no processo de
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busca do conhecimento. Seu uso permite, por exemplo, que alunos de diferentes

localidades possam colaborar para a realização de um projeto comum (Almeida,

Fonseca, 2000; Silva et al., 2007).

Pretende-se neste trabalho aprofundar a discussão acerca da tecnologia para

apoiar os dois processos acima expostos: desenvolvimento do conteúdo e interação

entre os participantes de um curso. O conhecimento dessas possibilidades permite

uma exploração mais eficiente da tecnologia na Educação, principalmente na EaD,

implicando usos diferenciados da linguagem: para a produção e exposição de conteú-

dos (através das mídias) e durante a ação pedagógica (através das ferramentas). No

primeiro caso, usa-se o termo linguagem para caracterizar processos de comunica-

ção midiatizados, geralmente unidirecionais, ou seja, do professor ou professor-autor

para os alunos; no segundo caso, tem-se a linguagem como base para os processos

de interação. A interação na EaD inclui, além das pessoas, diversas mídias através das

quais é possível a comunicação e o estabelecimento de relações no espaço virtual

(Kenski, 2004).

Inicialmente, discute-se a evolução das mídias e suas diferentes formas de

utilização na EaD – argumenta-se em favor do uso de uma linguagem dialógica, inde-

pendente da mídia utilizada; em seguida, aborda-se a importância da tecnologia na

promoção da interação entre os participantes de cursos a distância; e, por último,

enfocam-se os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) como espaços de conver-

gência desses dois usos das tecnologias na EaD.

2. A evolução das mídias e seus usos na EaD

A linguagem1 das mídias2 (ou linguagens midiáticas) pode ser entendida como

formas de representação particulares de cada mídia. Assim, há uma associação da lingua-

gem escrita com os meios impressos; da linguagem sonora com o rádio; e da linguagem

audiovisual com a televisão e o vídeo. O computador e a Internet estão associados a uma

linguagem multimidiática, isto é, que adota todas as formas anteriores. Sobre essas

formas de representação, Peraya (1997, p. 2) afirma:

[...] constituem uma forma particular de tratamento da informação, e é nesse sentido
que os pedagogos às vezes falam em "midiatização dos conteúdos de ensino"; na
realidade, seria provavelmente mais justo falar em "mediação" uma vez que não se pode
comunicar um pensamento sem forma de representação. A própria linguagem natural
constitui uma forma de mediação, um "grau zero" da representação.

1 Linguagem é um espaço onde se expressam as mais diversas formas de convivência entre os seres. Essa expressão se dá por meio
de códigos, que se instauram quando são compreendidos e compartilhados pela maioria dos que os usam e se concretizam quando
também norteiam ações inteligíveis a todos. Quando se vincula aos homens, manifesta as práticas culturais que são disseminadas
pela língua, gestos, silêncios, entre outros. Desta maneira, palavras, frases, rabiscos, cores, discursos, mãos, sorrisos estendem o
pensamento humano para além de suas formulações. Cada enfoque sobre linguagem compõe campos de estudo e, por conse-
guinte, a própria amplitude do conceito. Aqui buscaremos vincular a linguagem ao contexto das mídias, quando incorporadas na
Educação a Distância.
2 A palavra mídia provém do latim media e significa meios – neste caso, meios de comunicação. Assim, quando usamos a palavra
media, teremos como palavra correlata no português "meios", já que no singular é medium.
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A EaD, desde seus primórdios, fez uso das mídias, já que ela se constitui como

uma modalidade predominantemente midiatizada. "Historicamente o uso educativo

das mídias – em particular o rádio e a televisão – e a criação de um gênero e de um

estilo educativo didático – é que deu origem ao conceito de comunicação educativa

mediatizada" (Peraya, 2002, p. 27).

O primeiro meio a ser utilizado na EaD foi o impresso. Mesmo com todos os

avanços de outras mídias, o texto se configura até hoje como o meio didático mais

utilizado nesta modalidade educacional (livros, fascículos, módulos, fichas didáticas).

Uma das vantagens do meio impresso é o seu baixo custo de produção, não reque-

rendo equipamentos sofisticados, como câmeras de vídeo, ilhas de edição e outros

aparatos. Além disso, o material impresso é de fácil manuseio, o que traz vantagens

para alunos e professores com pouca experiência na utilização das Tecnologias de

Informação e Comunicação (TIC). Por esses motivos, em muitos cursos a distância o

material impresso continua servindo como parâmetro para a organização e a veiculação

de conteúdos.

Os meios e materiais didáticos voltados para a EaD incorporaram os recursos

de som e imagem à medida que foram se tornando mais acessíveis à população em

geral. Caracterizando-se por uma maior rapidez e alcance, se comparados ao impres-

so, o som e a imagem presentes nas mensagens educativas trouxeram consigo uma

linguagem mais dinâmica, como podemos observar em veículos como o rádio e a

televisão. Estes são considerados meios de comunicação de massa, já que chegam a

um grande público, heterogêneo e disperso. Além disso, são pouco interativos, por

não viabilizarem uma comunicação bidirecional.

Apesar de sua elaboração ser consideravelmente mais onerosa, o uso de mate-

riais audiovisuais para fins educativos é incentivado, já que eles criam maiores possi-

bilidades para a inserção de depoimentos, relatos, expressões e, sobretudo, emo-

ções, elementos pouco presentes nos conteúdos impressos e bastante significativos

para diminuir eventuais estados de isolamento. A televisão, um veículo audiovisual

por excelência, tem sido utilizada com finalidades pedagógicas há várias décadas,

através da transmissão de programas educativos e até cursos completos voltados

para jovens e adultos (Campos, 2005).

Os meios audiovisuais possuem diversas vantagens como recursos pedagógicos;

eles oferecem a possibilidade de mostrar informações de diferentes formas: som, imagem

fixa, imagem em movimento, entre outras. Alcançam também diversas audiências se-

paradas espacialmente, expandindo oportunidades educacionais e transmitindo infor-

mações em tempo real (Robson et al., 2003; Preto, 1996; Aparici, Matilla, 1987;

Wetzel, Radtke, Stern, 1994).

Com o desenvolvimento dos computadores, as diferentes mídias puderam ser

integradas, o que originou o conceito de multimídia. Muitos dos cursos atuais são

apresentados nesse formato, incluindo em um mesmo ambiente textos, imagens e

sons.

Todavia, há diversos problemas quanto ao uso das mídias na EaD. O primeiro

deles é o distanciamento entre a escola e a educação audiovisual. Segundo Ferrés
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(1996), isso ocorre devido à alta tradição literária na qual se formaram tanto os res-

ponsáveis pelo desenvolvimento dos planos curriculares quanto os professores de

uma forma geral. Não há formação adequada nem sensibilidade para se tratar dos

temas relativos à implantação de uma educação audiovisual mais condizente com as

necessidades dos currículos escolares atuais.

Outro problema é a própria natureza dos meios. Advindos dos meios de co-

municação, os materiais midiáticos na maioria das vezes adotaram uma linguagem

meramente informativa, enfatizando a transmissão de conteúdos. Soletic (2001, p.

74) levanta uma questão que constitui um grande desafio para aqueles que trabalham

em EaD: "Como traduzir nos materiais didáticos os objetivos traçados no projeto de

um curso, sem incorrer no dirigismo da educação bancária que tanto tempo permeou

a EaD?"

A compreensão das dificuldades dos alunos no momento em que eles têm

acesso aos materiais didáticos requer do professor envolvido em EaD um cuidado

maior na elaboração desses materiais com o objetivo de compensar a distância física

entre ele e os estudantes. Tal compensação não se realiza disponibilizando uma gran-

de quantidade de textos para os alunos lerem, nem tampouco enfeitando o ambiente

das aulas com cores, imagens e animações. Esses recursos podem e devem compor

uma aula a distância, porém o produto final precisa traduzir equilíbrio e bom senso.

Além disso, o material de uma aula a distância (texto, imagem ou som) deve

promover um diálogo com o aluno de maneira que este se sinta em uma posição de

igualdade e não de inferioridade ante o professor. Tais recursos devem incentivar o

estabelecimento de relações entre os participantes, despertar o interesse deles, esti-

mular o senso crítico, antecipar dificuldades e estimulá-los a agir, considerando sua

heterogeneidade e diversidade.

A linguagem de uma aula a distância, portanto, deve ser clara, direta e expres-

siva, transmitindo aos estudantes a idéia de uma interlocução permanente com o

professor, de maneira tal que ambos participem conjuntamente da elaboração dos

conhecimentos esperados. O texto dos materiais didáticos precisa ser questionador,

desafiador e problematizador. O professor responsável por elaborar esses materiais

não deve dar respostas prontas aos estudantes, mas oferecer-lhes caminhos para

reflexão, instigá-los à pesquisa, além do material em questão, trabalhando sua auto-

nomia e transformando-os em co-produtores de sentidos. Isso significa problematizar

o universo temático em questão, ao invés de simplesmente entregar aos alunos con-

teúdos fechados e predefinidos. É preciso apresentar diferentes concepções sobre um

mesmo conceito, dando oportunidade para que os estudantes elaborem sua própria

visão sobre o tema.

Uma ferramenta fundamental que potencializa múltiplas formas de integração

das mídias e apresentação de conteúdos é o hipertexto – trata-se de um conjunto de

documentos interligados (textos, imagens e sons) através de links que viabilizam o

cruzamento de informações de forma não previamente definida (Kenski, 2004). Dessa

forma, ampliam-se as possibilidades de exploração do conteúdo pelos educandos,

que passam a construir caminhos personalizados de leitura e navegação de acordo
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com seu interesse e criatividade, ao mesmo tempo em que assumem sua autonomia

na construção dos saberes.

A leitura de um texto linear articula o sentido da visão com o cérebro, sinali-

zando algum tipo de interatividade entre o autor do texto e o leitor. Essa experiência,

porém, não se compara à leitura de um texto digital repleto de recursos de hipertexto,

onde a visão se articula com a audição e o tato, semelhante ao que se processa em

uma conversação presencial. Assim, a experiência multissensorial presente no hipertexto

também demonstra sua utilidade como instrumento da dialogicidade. Essa analogia

indica que o educador da EaD pode estabelecer redes de informações para que seus

alunos dialoguem com os materiais didáticos e construam significados mediante sua

própria ação sobre o texto (Kenski, 2004).

Além da dialogicidade dos materiais didáticos da EaD, deve-se atentar para a

interação entre os diversos atores envolvidos, que não necessariamente se encontram

em um mesmo espaço físico. O uso das mídias impressas e audiovisuais, apesar de

amplamente aceito, não é suficiente para garantir esta comunicação, uma vez que

existe pouca interação entre quem produz o material do curso e os estudantes. Mes-

mo com o advento do computador (e da multimídia), o problema persistiu, pois ele

era usado apenas como uma forma mais eficiente de fornecer as aulas e conteúdos na

forma de disquetes e CD (Belloni, 2001). Neste caso, existe a necessidade da inter-

venção de alguma mídia para oferecer esse suporte.

O avanço das TIC, sobretudo da Internet, propiciou uma comunicação

bidirecional, favorecendo uma maior interação entre os participantes de cursos a

distância (Kenski, 2006; Belloni, 2001). Embora enfatizado, o conceito de interação

muitas vezes é pouco compreendido. Na próxima seção, este conceito será discutido

e aplicado à EaD.

3. Mídias e formas de interação na EaD

O conceito de interação é amplo e encontra fundamento em diversas áreas do

conhecimento humano, entre as quais se destacam a Psicologia, a Lingüística e, mais

recentemente, a Educação a Distância (EaD).

Para Vygotsky (2003), a interação consiste na relação interpessoal com outros

indivíduos, ou o contato com o outro social, que promoverá a internalização das formas

culturalmente estabelecidas de organização do mundo, contribuindo para o desenvolvi-

mento psicológico humano. Para tanto, a linguagem exerce um papel fundamental na

comunicação entre os indivíduos e no estabelecimento de significados compartilhados.

Pesquisadores da área de lingüística também têm se dedicado ao estudo sobre a

interação entre as pessoas em suas atividades diárias e em seus diversos contextos de

uso (Levinson, 1987; Marcuschi, 1991). Em muitos trabalhos da área de lingüística os

termos interação e conversação são referenciados indistintamente, como sinônimos.

Marcuschi (1998), numa tentativa de consolidar os conceitos, afirma que a interação diz

respeito à natureza das atividades realizadas na conversação. Para ele, a atividade

interacional envolve negociação, cooperação, compreensão, interpretação etc.
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O advento da Internet e das TIC transformou e ampliou o conceito de interação,

trazendo ao homem novas formas de trabalhar, de viver e de se organizar socialmente.

Por meio dos recursos de comunicação das TIC (bate-papos, videoconferências, cor-

reio eletrônico, listas e fóruns de discussão), as pessoas conseguem interagir com

mais facilidade, mesmo quando se encontram em locais distantes (Belloni, 2001).

Na EaD, o termo interação inclui as trocas comunicativas entre indivíduos

engajados em situações de aprendizagem, sendo este processo mediado pela

tecnologia. Kenski (2004) considera que a interação na EaD inclui, além das pessoas,

diversas mídias através das quais é possível a comunicação e o estabelecimento de

relações no espaço virtual.

A comunicação mediada pelas TIC pode ocorrer de forma síncrona ou

assíncrona, conforme os participantes estejam ou não conectados simultaneamente

para conversarem entre si (Alves, 2001).

A comunicação assíncrona é realizada em tempos diferentes, não exigindo a

participação simultânea dos envolvidos. As ferramentas de comunicação assíncrona

propiciam maior tempo para a leitura e resposta das mensagens, favorecendo uma

maior reflexão acerca do seu conteúdo. As mais utilizadas são o Correio Eletrônico

(e-mail), a Lista de Discussão e o Fórum de Discussão.

A comunicação síncrona ocorre em tempo real, exigindo que todos os par-

ticipantes estejam conectados simultaneamente. Ela promove uma forma de

interação mais próxima da realizada presencialmente. As ferramentas de comuni-

cação síncrona mais utilizadas são a Videoconferência e o Bate-papo (chat).

Vários estudos têm investigado as trocas interativas possibilitadas por essas

ferramentas (Estrázulas, 1999; Ramos, 2002; Rusten et al., 2001). Souza et al. (2002)

demonstraram que as ferramentas de interação podem ser efetivamente utilizadas

para conduzir debates pedagógicos. Este estudo indica a necessidade de o professor

participar ativamente dos debates virtuais não apenas incentivando os alunos, mas

também levantando e respondendo às questões para proporcionar a reflexão coletiva.

Rusten et al. (2001) investigaram o potencial pedagógico do bate-papo (chat).

Os autores constataram que este recurso pode tornar o processo educacional mais

dinâmico e criativo. À medida que os alunos se sentiam mais à vontade e menos

inibidos, percebeu-se que o nível das discussões se tornava muito produtivo, favore-

cendo a exposição de seus interesses e necessidades educacionais.

Outro estudo relevante acerca do uso pedagógico do chat foi conduzido por

Pimentel, Fuks e Lucena (2003). Os autores analisaram o depoimento de alunos da

PUC-Rio, matriculados em uma disciplina ministrada em caráter totalmente a distân-

cia, sobre sua participação em bate-papos pedagógicos através da ferramenta "Deba-

te" do ambiente AulaNet.3  O depoimento dos alunos revelou a importância do uso de

uma ferramenta de comunicação síncrona, como o bate-papo, no sentido de promover

a motivação do grupo. Segundo os autores, essa motivação deveu-se principalmente ao

3 O AulaNet é uma ferramenta de ensino a distância desenvolvida pelo Laboratório de Engenharia de Software da PUC-RJ
(www.aulanet.com.br).
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alto grau de interação que a ferramenta proporciona, observado no elevado índice de

informalidade das mensagens, na espontaneidade, bem como no uso de expressões

coloquiais. Os alunos também afirmaram que a participação em bate-papos promove a

afetividade e a emoção do grupo, aproximando-os e, conseqüentemente, diminuindo o

sentimento de isolamento típico de um curso a distância. O estudo permitiu observar

ainda a diminuição do sentimento de superioridade do professor em relação aos alunos,

na medida em que ele se posicionava de igual para igual diante dos alunos, nos encon-

tros através do bate-papo; os estudantes ficavam à vontade para expressar suas dificul-

dades, colocar seus argumentos, sem nenhum tipo de censura ou discriminação. As-

sim, apesar das dificuldades encontradas no acompanhamento das trocas comunicati-

vas em sessões com grande quantidade de participantes, os estudantes afirmaram que,

após alguns encontros on-line, passaram a desenvolver estratégias de participação que

lhes permitiram tirar grandes proveitos dessa ferramenta de interação.

Desta forma, percebe-se que sentimentos de afetividade também podem ser

demonstrados em trocas comunicativas da EaD. Apesar da centralidade na linguagem

escrita, muitas ferramentas de comunicação oferecem recursos paralingüísticos

(emoticons, caixa alta, repetição de sinais de pontuação etc.) que possibilitam aos

interlocutores traduzirem suas emoções no texto das mensagens. David et al. (2006)

observaram que a linguagem praticada em listas e fóruns de discussão pedagógicos

se aproxima de uma conversação, por apresentar fortes traços de oralidade embora

se manifeste na forma escrita. Os autores apontam que a presença destes traços nas

comunicações escritas, efetuadas através das ferramentas de comunicação da Internet,

atesta sua utilidade como veículos promotores da interação e do diálogo.

Assim, o professor não deve censurar o uso de recursos paralingüísticos e

uma eventual fuga à norma culta nas comunicações em cursos a distância; essa atitu-

de seria o mesmo que exigir um discurso oral em sala de aula que fosse completa-

mente correto do ponto de vista gramatical. A preocupação deve ser muito mais de

incentivar a construção de relacionamentos por meio do diálogo entre os participantes.

A postura dialógica pode ser verificada na forma de abordagem aos estudantes, na

aceitação às críticas, no tratamento do erro de forma construtiva e na valorização de

todos os alunos como co-autores e colaboradores do processo de aprendizagem.

Dotta e Giordan (2006) desenvolveram um estudo sobre o diálogo virtual em

cursos a distância que exemplifica bem a diferença entre uma EaD dialógica e

problematizadora e uma EaD monológica e diretiva nas interações entre alunos e

professores. Os autores analisaram os relatórios de dois tutores (A e B), participantes

de um curso de formação de professores a distância, observando também sua prática

posterior de ação tutorial. O tutor A participou dos debates sobre os textos básicos

do curso e pesquisou fontes alternativas para contribuir com as discussões. Analisan-

do as interações desse tutor com um de seus alunos, os autores observaram sua

preocupação em levá-lo à reflexão, apresentando caminhos para que ele próprio en-

contrasse as informações de que precisava, valorizando suas colocações, sem lhe

entregar uma resposta pronta. Por outro lado, o tutor B não participou das discussões

dos textos no fórum do curso. A análise de um diálogo realizado entre este tutor e um

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 47-58, jan. 2009.



54

de seus estudantes revelou que ele se limitou a entregar exatamente a resposta que o

aluno buscava. Não problematizou nem sinalizou o interesse em estabelecer um diá-

logo, o que se verificou na não-continuidade da comunicação.

A comunicação eletrônica em rede, portanto, viabiliza diferentes possibilidades

de interação entre alunos e professores que podem contribuir sensivelmente para que

novos conhecimentos sejam adquiridos e compartilhados. Dessa forma, a EaD tem

cada vez mais incorporado ferramentas de comunicação em plataformas denomina-

das de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). O uso de AVA na EaD será discu-

tido com mais detalhe na próxima seção.

4. Mídias e interação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA)

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) designam, de maneira geral, uma

classe de software para criação, oferta e gerenciamento de cursos baseados na Internet.

Os AVA são importantes por integrarem as duas vertentes do uso da tecnologia na

Educação a Distância: a publicação de conteúdos pedagógicos e a disponibilização das

ferramentas de interação.

Estes programas integram tecnologias de informação e comunicação com a

finalidade de criar um ambiente que possibilite o processo de interação, de constru-

ção de conhecimento e autonomia por parte de seus usuários (Costa, Franco, 2005).

Os AVA são utilizados tanto em instituições de ensino quanto em setores de treina-

mento corporativo nas empresas. Embora sejam mais utilizados em cursos a distância,

também podem ser empregados como recurso complementar ao ensino presencial.

Podemos compreender o processo de integração das mídias nos AVA a partir

da evolução tecnológica desses ambientes.

Na primeira geração, os AVA eram ambientes destinados unicamente à publi-

cação de conteúdos e informações, previamente definidos pelos professores e insti-

tuições de ensino. Suas interfaces traduziam uma concepção instrucionista do pro-

cesso de ensino-aprendizagem. Nos primeiros cursos ofertados on-line, havia pouca

possibilidade de interação entre os alunos, cuja participação se limitava ao envio das

atividades propostas (Perreti, 2008).

Na segunda geração, os AVA já mostravam uma preocupação maior com a

interface e com a interação, incluindo então ferramentas que possibilitavam a comuni-

cação entre os participantes. O formato das aulas passou a ser mais hipertextual e

hipermidiático e não apenas uma cópia de conteúdos presenciais digitalizados. De

acordo com Lopes (2001), estes avanços impulsionaram o desenvolvimento da EaD

através da Internet, uma vez que os profissionais e usuários envolvidos observaram

as possibilidades que estes recursos permitiriam.

Paralelamente, a EaD foi adotando uma proposta pedagógica centrada na apren-

dizagem colaborativa. Nesta abordagem, o conhecimento é desenvolvido a partir da

interação entre os participantes do processo educativo, através da mediação do pro-

fessor, e tomando como base um currículo previamente estabelecido. Assim, as dis-

cussões e trocas comunicativas tornaram-se essenciais à EaD.
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Segundo Okada (2003), nos AVA que têm a proposta de serem mais interativos,

os materiais têm o objetivo de envolver os aprendizes e são desenvolvidos no decorrer

do curso, a partir das opiniões e reflexões dos participantes, geradas nas discussões

através das ferramentas comunicacionais disponíveis no ambiente.

Assim, embora existam conteúdos estabelecidos a priori, a construção de co-

nhecimentos em um AVA é feita através do debate sobre esses conteúdos, mas não se

encerra nisso; existe a possibilidade de o próprio grupo (professor-tutor e alunos)

trazer novos conteúdos pesquisados e agregar novas fontes de consulta.

Para que esse tipo de educação on-line possa ocorrer, é preciso que o AVA seja

de fácil utilização e que os recursos de comunicação sejam priorizados (Netto, 2006).

O AVA deve também conter um repositório onde seja possível a visualização de arqui-

vos em diversos formatos.

Nas gerações mais recentes, os AVA incorporaram ferramentas que permitem a

customização desses ambientes por parte de usuários com perfil de administradores,

de acordo com a realidade do contexto educacional no qual são empregados. Essas

configurações podem ser realizadas sem a intervenção de um técnico programador.

Aos poucos esses recursos também se tornaram disponíveis para os professores, que

podem adaptar mais facilmente os ambientes às necessidades de suas disciplinas.

O uso mais difundido dos AVA fez com que estudiosos da área pesquisassem

sobre a importância da colaboração para a construção de conhecimentos em cursos a

distância. Mattos, Silva e Furtado (2003) descrevem uma experiência em um curso de

Didática para professores universitários, na qual se introduziu uma abordagem

colaborativa do fenômeno educativo on-line utilizando o ambiente CadiNet, desenvol-

vido pela Universidade de Fortaleza (Unifor). A metodologia do estudo foi inspirada no

método de formação da consciência crítica de Paulo Freire. As discussões realizadas

pelos participantes em um fórum foram codificadas em material didático pelo próprio

grupo, com o auxílio de uma ferramenta computacional chamada Ferramenta para

Elaboração de Material Didático Interativo (Femdi).

Contudo, Almeida (2002, p. 6) destaca que a disponibilização das tecnologias e

ferramentas de comunicação em AVA não garante por si só uma abordagem que

priorize a colaboração e a autonomia, pois,

[...] mesmo com o uso de recursos da TIC, observa-se com freqüência a ocorrência de
programas de EaD centrados na disponibilidade de materiais didáticos textuais ou
hipertextuais, cabendo ao aprendiz navegar pelos materiais, realizar as atividades
propostas e dar as respostas, muitas vezes isolado, sem contato com o formador ou
com os demais participantes do programa.

O trabalho com EaD implica não apenas a familiarização com as mídias exis-

tentes, as ferramentas de interação ou os Ambiente Virtuais de Aprendizagem. Uti-

lizar todos esses recursos requer, essencialmente, uma reflexão sobre os processos

pedagógicos por eles possibilitados. Essas considerações são retomadas a seguir,

na conclusão.

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 47-58, jan. 2009.



56

Conclusão

Iniciamos este texto com a discussão sobre as possibilidades de uso da

tecnologia na Educação a Distância. Reiteramos que, tanto no desenvolvimento quan-

to na utilização de mídias, ferramentas de interação e Ambientes Virtuais de Aprendi-

zagem, deve haver clareza acerca da concepção pedagógica adotada (Costa, Franco,

2005; Dillenbourg, 2000). Se utilizados numa concepção mais tradicional, tais recur-

sos podem enfatizar meramente a disponibilização de conteúdos pelos professores e

um espaço para que os alunos publiquem seus trabalhos e recebam o resultado da

avaliação. Neste caso, verifica-se um domínio de vias de comunicação unidirecional.

Numa concepção mais progressista, os recursos de EaD devem priorizar espa-

ços de interação e elaboração coletiva de idéias, permitindo a criação de grupos entre

alunos, a exposição de idéias em murais, uma forma de identificar visualmente os

participantes etc. Nessa concepção, os alunos são estimulados não apenas a partici-

parem do curso, mas também a atuarem como autores do conteúdo (Dillenbourg,

2000; Mattos, Silva, Furtado, 2003). Ressalte-se aqui que o uso de recursos de interação

não significa desprezo pelos recursos de conteúdo; ao contrário, busca-se construir

um cenário em que esses elementos estejam integrados.

Cabe destacar que as ferramentas disponibilizadas em um AVA não garantem

por si sós a qualidade e o sucesso de cursos a distância. Para tanto, faz-se necessária

uma equipe de professores que sejam capazes de projetar o material didático e as

atividades dos cursos, bem como orientar os alunos no decorrer destes, de forma

condizente com a concepção pedagógica adotada. Não basta ter contato com as

tecnologias existentes, conhecer suas ferramentas e sua sintaxe; o mais importante é

fazer uma utilização crítica desses aparatos e de suas linguagens, para que o processo

educacional seja enriquecido.

Com o advento da Internet e das TIC, a dialogicidade tem sido favorecida através

do uso de ferramentas de interação, como fórum, correio eletrônico, bate-papo etc.,

como também através das múltiplas funcionalidades do texto multimídia ou hipertexto.

O diálogo, portanto, configura sua importância tanto nas trocas comunicativas

estabelecidas entre professores e alunos participantes de cursos a distância como nos

materiais didáticos elaborados especificamente para esse formato educacional.
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Introdução

Nas últimas décadas do século 20 e início do século 21, assistiu-se ao entrar e

sair de cena as discussões e os estudos sobre as inovações na educação, entre eles o

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), mais especificamente do

computador e de seus diversos recursos, tais como softwares educacionais, lingua-

gens de programação, multimídia, redes e internet.

O Brasil, em particular, tem desenvolvido diversos programas envolvendo o uso

das TIC, sendo que a maior parte das iniciativas são voltadas para prover o acesso às

tecnologias por meio da implantação de computadores nas escolas e com foco na for-

mação de educadores. Na realidade brasileira, os programas de formação assumiram

diversas configurações ao longo desse período e, em maior ou menor grau, foram

sendo construídos e recontextualizados em sua trajetória, em consonância com as

políticas do uso dessas tecnologias na educação e com o próprio desenvolvimento

tecnológico.

A primeira iniciativa de formação do educador para atuar com o computador na

educação surgiu em 1983, com o projeto Educação por Computadores (Educom), do

MEC. No início desse projeto, de caráter piloto, não existiam profissionais preparados

para desenvolverem as atividades pedagógicas nas escolas usando o computador. Assim,

os Centros e Núcleos de Pesquisa ligados às Universidades do projeto Educom, con-

forme as suas especificidades, foram desenvolvendo simultaneamente atividades de

formação e de pesquisa na área de informática na educação (Andrade, Lima, 1993).
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O aprendizado dos pesquisadores sobre o uso pedagógico do computador

acontecia na ação, por meio de vivências compartilhadas e analisadas e de estudos

sobre as teorias que pudessem subsidiar a reflexão e o entendimento da própria ação.

Foi um momento importante para a constituição das equipes dos Centros e Núcleos

ligados às Universidades,1 que atuariam junto aos educadores na implantação da

informática nas escolas (Valente, 1999).

O processo de implantação do uso de computadores nas escolas públicas en-

volvia a sua utilização na formação do educador, com a finalidade de integrá-lo em

suas atividades pedagógicas e de promover o desenvolvimento de novas metodologias

e softwares educacionais. No âmbito local de cada Centro e Núcleo, foram realizadas

ações de acordo com suas características e seus objetivos, no sentido de fomentar o

desenvolvimento de suas pesquisas. Alguns Centros e Núcleos2  enfatizaram a forma-

ção dos educadores por meio de cursos e oficinas que se desenvolviam, em alguns

momentos, nos laboratórios das universidades; em outros, os pesquisadores acom-

panhavam sistematicamente as atividades dos educadores no contexto das escolas.

Esse processo de formação era voltado para a realidade dos educadores e acontecia

simultaneamente à implantação da informática nas escolas vinculadas ao projeto.

No contexto do Educom, a formação do educador foi restrita em termos de

números de pessoas e lugares. Isso ocorreu pela característica do projeto, pois se

tratava de uma situação inovadora na área, que envolvia a implantação da informática

nas escolas atrelada ao desenvolvimento das pesquisas. Tais pesquisas evidenciaram

aspectos importantes a serem repensados em propostas desta natureza, em particu-

lar a formação do educador. O fato de os pesquisadores desenvolverem ações de

formação voltadas para a realidade da escola revelou os primeiros passos, ainda que

não sistematizados, de uma abordagem de formação contextualizada. Embora as ca-

racterísticas desta experiência de formação tenham surgido de forma pontual, elas

carregam idéias inovadoras que podem ser reelaboradas e relativizadas em novos

contextos de formação de educadores envolvendo o uso integrado das TIC.

Continuando o percurso histórico da formação do educador para atuar com as

TIC nas escolas públicas, esse processo desenvolveu-se de forma mais sistemática ao

final da década de 80, com a proposta do governo de disseminação da informática na

educação no âmbito nacional. Assim, para atender a demanda de um novo panorama da

educação, com a iniciativa do Ministério da Educação por meio do Programa Nacional

de Informática na Educação (Proninfe), foi desenvolvido o Projeto Formar,3  que envol-

veu a realização dos primeiros cursos de especialização em Informática na Educação no

1 O projeto Educom foi desenvolvido em cinco Centros e Núcleos ligados às Universidades: Universidade Federal de Pernambuco,
Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estadual de Campinas e Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
2 Por exemplo, o projeto Educom desenvolvido no Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp enfatizou o processo
de formação, propiciando o desenvolvimento de pesquisas na área de formação de professores em informática na educação.
Algumas dessas pesquisas deram origem a dissertações de mestrado, tais como as de Gagliardo (1985), Silva (1990), Prado (1996)
e Sidericoudes (1996).
3 Foram realizados quatro cursos de especialização: os dois primeiros foram desenvolvidos na Unicamp, em 1987 e 1989; os outros
dois, basicamente com a mesma estrutura dos anteriores, foram realizados em 1992, na Escola Técnica Federal de Goiânia, e em
1993, na Escola Técnica Federal de Aracajú (Valente, 1999).
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País. Esses cursos tinham como finalidade preparar os educadores de diversos Estados

para atuarem na disseminação do uso do computador nas escolas e na implantação dos

Centros e Núcleos de Informática na Educação.4

Dessa forma, o Projeto Formar configurou-se como um modelo de formação

que, com o passar do tempo, foi sendo adaptado às estruturas de cursos realizados

nos Centros/Núcleos de Informática espalhados em diversos Estados, inclusive em

algumas universidades. No entanto, esses cursos, mesmo reconfigurados, continua-

ram (e continuam) desenvolvendo uma metodologia que aborda os aspectos

tecnológicos na prática (nos laboratórios de informática) e os pressupostos educacio-

nais nas aulas teóricas. São aspectos importantes, mas nem sempre suficientes, para

propiciar a reconstrução da prática do professor no seu contexto de atuação, conside-

rando a rapidez dos avanços tecnológicos que ampliam as possibilidades de utilização

de outras mídias e tecnologias.

A dificuldade de reconstrução da prática pedagógica do professor tem sido

uma questão bastante analisada ultimamente, e alguns autores, como Valente (1999),

Almeida (2000; 2004), Prado e Valente (2002) e Prado (2003), sugerem que o conhe-

cimento adquirido pelo professor durante o curso de formação precisa ser

recontextualizado na sua prática pedagógica. Esse processo, porém, não é simples.

A recontextualização implica integrar os diferentes recursos tecnológicos aos con-

teúdos curriculares e dar vida às teorias educacionais na realidade da escola.

Fica evidenciada a necessidade de o professor criar estratégias que permitam

lidar ao mesmo tempo com as inovações oferecidas pelas tecnologias e com o com-

promisso da escola enquanto organização institucional. Esses são alguns desafios,

envolvidos na recontextualização, que mostram a necessidade de o processo de for-

mação dos educadores propiciar a reconstrução da sua prática para a incorporação e

integração das tecnologias nas atividades pedagógicas da escola.

Dessa forma, a efetiva integração das tecnologias na prática pedagógica de-

manda que o professor conheça, além da operacionalização, as especificidades dos

recursos midiáticos e suas implicações no processo de ensino e de aprendizagem do

aluno, tendo como foco incorporá-los aos objetivos didáticos envolvendo os conteú-

dos curriculares. Nesse sentido, os princípios teóricos compreendidos e relativizados

no contexto podem orientar o quê, como e por que usar determinadas tecnologias e

mídias em situações de aprendizagem que favoreçam a autoria do aluno e o processo

de construção do conhecimento (Prado, 2005).

Nesta perspectiva, é importante que o processo de formação considere os

aspectos que emergem e se desenvolvem no contexto de atuação do professor, favo-

recendo a este profissional a reflexão sobre a própria prática para compreendê-la e,

possivelmente, reconstruí-la.

Nesse sentido, para desenvolver a formação reflexiva e contextualizada da escola

como um todo, os ambientes virtuais de aprendizagem têm sido uma possibilidade

4 Os Centros e Núcleos de Informática na Educação eram vinculados às Secretarias Estaduais de Educação (Cied), às Escolas
Técnicas Federais (Ciet) ou, ainda, ao Ensino Superior (Cies) e (Nies).
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interessante para a viabilização dessa abordagem. Os processos de formação realizados

por meio desses ambientes virtuais contam, freqüentemente, como parte do período de

tempo dedicado à formação, a permanência do educador em seu contexto, isto é,

enfatizam a formação contextualizada sem, no entanto, limitar as possibilidades de

trocas, de reflexões com seus pares e de compreensão da própria realidade. O potencial

das interações nos ambientes virtuais propicia a construção de comunidades de apren-

dizagem que ultrapassam os muros das escolas e, conseqüentemente, ampliam o esco-

po de reflexão e de compreensão sobre a prática integrada do uso das tecnologias e das

mídias na educação.

Nesta abordagem, a formação de educadores para atuar com tecnologias e

mídias no contexto escolar, numa perspectiva integradora, busca privilegiar a autoria

dos protagonistas do processo de ensino e aprendizagem: professor, alunos, gestores,

bem como os demais participantes da comunidade escolar.

Assim, a temática deste texto se constitui de questões conceituais ancoradas

em três vertentes: formação de educadores reflexivos, integração de tecnologias e

mídias na educação e ambientes virtuais de aprendizagem. A seguir, discutiremos as

questões relacionadas a cada uma das vertentes, para que possamos analisar suas

inter-relações e repensarmos o processo de formação de educadores numa perspec-

tiva de aprendizagem em rede, favorecendo o processo de reconstrução do conheci-

mento sobre a prática.

1. Formação de educadores reflexivos

O conceito de reflexão (Schön, 1983, 1992) passou a ser visto como uma

referência importante para repensar o processo de formação do educador, pelo fato

de essa teoria enfatizar a sua prática pedagógica. Embora este conceito se apresente

como uma questão recente, ele tem sua origem nas idéias preconizadas por Dewey

desde a década de 30. Dewey (1979) enfatizou a importância da análise e da reflexão

sobre a experiência concreta da vida como um processo de reconstituição e de re-

construção da experiência, caminhando sempre em direção à melhoria da qualidade

da aprendizagem.

As teorias de Dewey inspiraram Schön a propor uma epistemologia da prática

fundamentada na reflexão do profissional sobre a sua prática, considerando as suas

diferentes dimensões, tais como: reflexão-na-ação, reflexão sobre a ação e reflexão

sobre a reflexão na ação.

A reflexão-na-ação diz respeito aos processos de pensamentos desencadeados

no momento em que o educador encontra respostas para as situações inesperadas

que surgem da ação presente. Este momento favorece a criação de um conhecimento

prático que representa a captação viva dos vários elementos intervenientes na ação

pedagógica do professor.

No entanto, segundo Prado e Valente (2002) e Prado (2003), tal conhecimento

não é sistematizado. As teorias produzidas pelo professor no momento da ação não se

tornam conscientes e compreendidas formalmente; daí a necessidade de desencadear

outros níveis de reflexão do professor sobre a sua prática.
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Para que ocorra esse tipo de reflexão sobre a própria prática, é necessário que o

educador se distancie da ação para reconstituí-la mentalmente a partir da observação,

da descrição e da análise sobre os fatos ocorridos. Estes níveis de reflexão sobre a

prática são fundamentais para propiciar ao educador a tomada de consciência, a com-

preensão e a reconstrução da sua prática pedagógica.

Alarcão (2001) argumenta que os níveis de reflexão sobre a prática não acon-

tecem de forma natural e espontânea. É por esta razão que as propostas de formação

devem criar estratégias que facilitem ao professor encontrar sentido para rever e

analisar a própria prática. O olhar a posteriori sobre a prática e a sua explicitação é

que propicia ao professor reconhecer e entender como resolveu os imprevistos ocor-

ridos e quais aspectos devem ou não ser alterados na sua ação. Neste sentido, a

reflexão sobre a ação permite ao professor tomar consciência dos efeitos das estraté-

gias utilizadas na reformulação de suas ações. E, à medida que o processo reflexivo

evolui pela ocorrência da reflexão sobre a reflexão-na-ação, o professor passa a ter

novos patamares de compreensão sobre a prática.

Assim, o nível da reflexão-na-ação, que se centra nas evidências daquilo que está

sendo feito e na sua maneira de fazer, se complementa com outros níveis de reflexão

sobre a ação, que aprofundam e ampliam o escopo das relações, propiciando ao profes-

sor sistematizar o conhecimento prático e a reconstrução da prática pedagógica.

A este respeito, Fullan e Hargreaves (2000) ainda destacam a importância de a

reflexão não se reduzir aos elementos da sala de aula, abrangendo aquilo que direta e

indiretamente tem influência sobre ela. Implica refletir-se sobre as conseqüências

pessoais, sociais e políticas dos efeitos.

Para Zeichner e Liston (1996), a reflexão não pode ser vista como um processo

solitário do educador. A reflexão deve ser tratada como prática social, e para isto é

necessário que ela seja refletida juntamente com outros profissionais. Daí a importân-

cia de contemplar a dimensão coletiva no momento da reflexão sobre a prática, e para

isto torna-se evidenciada a necessidade da interação e do papel do outro no processo

de aprendizagem.

No processo de refletir sobre a ação, principalmente sobre um conjunto de

diversas ações, a teoria ganha outro significado, pois ao mesmo tempo em que elucida

os questionamentos sobre as práticas desperta para outras maneiras de interpretá-las

e compreendê-las. Os conhecimentos teóricos e práticos se articulam de tal modo que

um passa a realimentar o outro, possibilitando ao professor a compreensão do co-

nhecimento construído na sua prática pedagógica (Almeida 2000). Nessa abordagem

de formação, os níveis de reflexão se constituem por processos distintos, que se

complementam na qualidade reflexiva do professor.

Por esta razão, vários autores, como Imbernón (1998), Valente (1999), Peña

(1999), Prado (1999) Almeida (2000), Schlünzen (2000) e Charlier (2001), argumen-

tam que o processo de formação reflexiva não deve se restringir ao espaço e tempo de

um curso. A abordagem reflexiva tem como cerne a prática pedagógica; isto significa

contemplar no processo de formação a dimensão do dia-a-dia do educador. Esta é

uma abordagem de formação que se caracteriza pela construção contextualizada do

conhecimento (Valente, 1999). Nesse enfoque, a partir da análise e do compartilhamento
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da própria ação contextualizada, o processo de formação viabiliza ao educador vivenciar

outros níveis de reflexão sobre a prática envolvendo o uso pedagógico das TIC.

Na interação com o outro, o educador explicita, compara e confronta diferen-

tes pontos de vista sobre as vivências na prática pedagógica. É nessa interação que a

análise dos fatos pode suscitar dúvidas, questionamentos, incitando o educador a

buscar novas compreensões e relações, bem como diferentes formas de pensar, de

agir e de equacionar problemas. Charlier (2001, p. 93) salienta que "a confrontação

com as vivências dos colegas pode ser tanto uma fonte de reforços das teorias que

subjazem à ação como estar no centro de um conflito e fomentar um questionamento".

Na interação entre os colegas – os educadores de uma mesma instituição -,

torna-se viável o desenvolvimento do trabalho colaborativo, onde as pessoas apren-

dem e ensinam umas com as outras. Nesse processo de interação, o papel do forma-

dor5  é fundamental para dinamizar a espiral reflexiva (Valente, 2002) da prática peda-

gógica do educador, criando com isso possibilidades de depuração e de novas estra-

tégias de ação, de tal modo que a sua prática passa a ser vista como um processo

contínuo de novas aprendizagens e compreensões.

A questão é que as propostas de formação, mesmo objetivando esses aspec-

tos, encontraram dificuldades para viabilizar a aproximação do formador no dia-a-dia

da prática do educador, de modo que desenvolvesse ações sistemáticas e intencionais

que favorecessem o desencadeamento de níveis mais abrangentes e profundos de

reflexão sobre a própria prática pedagógica. Existiam limitações de tempo e espaço,

assim como de estrutura, para o formador desenvolver um processo de interação

com o professor durante a sua atuação. Assim, a formação contextualizada do pro-

fessor na prática pedagógica aconteceu de maneira pontual, constituindo-se em uma

situação de estudo e pesquisa que buscava desvelar novos caminhos que pudessem

favorecer a reconstrução da prática do professor (Prado, Valente, 2002; Prado, 2003).

Esse obstáculo, atualmente, vem sendo eliminado com a internet, pois as res-

trições que dificultavam ou inviabilizavam a formação do educador, voltada para o

contexto de atuação, foram superadas. Com os ambientes virtuais, surgem novas

possibilidades de propiciar a formação do educador reflexivo numa perspectiva

contextualizada e interativa, a qual permite ampliar o escopo de análise sobre a prática

pedagógica e as possibilidades de utilização das tecnologias e mídias no contexto

escolar. Antes, porém, de abordar tais possibilidades da formação nos ambientes

virtuais, o próximo tópico analisa as implicações do uso pedagógico das mídias e

tecnologias na educação.

2. O papel das mídias e das tecnologias na educação

As mudanças nas organizações sociais foram aceleradas nos últimos dez

anos, principalmente pelos avanços científicos e tecnológicos que, juntamente com

5 O educador que faz a mediação pedagógica durante o processo de formação passa a ser, neste tópico, denominado formador.
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as transformações sociais e econômicas, revolucionaram as formas de nos comuni-

carmos, de nos relacionarmos com as pessoas, com os objetos e com o mundo ao

redor. Encurtaram-se as distâncias, expandiram-se as fronteiras, o mundo ficou

globalizado. E, por sua vez, as mídias e tecnologias estão relacionadas com todas

essas transformações.

A era digital abre novas possibilidades para os indivíduos realizarem suas ações

em contextos distintos, com mídias diferenciadas, favorecendo a constituição de uma

teia entre a escola e o cotidiano no qual o indivíduo atua, configurando novos cami-

nhos para ele interagir e desenvolver suas constantes compreensões sobre o mundo

e sobre a cultura (Martins, 2003).

Em diferentes graus, a escola está diante de novos desafios provocados tanto

pelos avanços tecnológicos como pelas conseqüentes demandas neles embutidos. A

educação tem incorporado gradualmente as mídias e tecnologias e outros agentes que

compõem seu atual cenário e apontam para cenários futuros na tessitura dos fios

dessa teia. Um dos desafios iniciais é a democratização do acesso.

Porém, Martin Barbero (1996, p. 12) nos alerta sobre o fato de que

[...] a simples introdução dos meios e das tecnologias na escola pode ser a forma mais
enganosa de ocultar seus problemas de fundo sob a égide da modernização tecnológica.
O desafio é como inserir na escola um ecossistema comunicativo que contemple ao
mesmo tempo: experiências culturais heterogêneas, o entorno das novas tecnologias
da informação e da comunicação, além de configurar o espaço educacional como um
lugar onde o processo de aprendizagem conserve seu encanto.

Desta forma, o uso de mídias e tecnologias na escola não se esgota na demo-

cratização do acesso aos meios de comunicação. Outras dimensões do uso das

tecnologias também se fazem necessárias: o seu uso integrado na educação; o apren-

dizado operacional do uso pedagógico; a leitura crítica dos meios e das mensagens; a

autoria e a gestão do uso das mídias e das tecnologias na prática pedagógica. Permeando

todas essas dimensões encontra-se a demanda pela formação de educadores para o

uso integrado das mídias e tecnologias com vista à reconstrução de sua prática.

Por outro lado, a introdução de tecnologias e mídias na escola, voltada à mo-

dernização de seus sistemas administrativos e do ferramental para ensinar e aprender,

não provoca mudanças significativas no processo de ensino e aprendizagem, na rela-

ção entre a escola e o cotidiano e na interação com o mundo por meio de suas várias

linguagens, ampliando suas possibilidades de expressão (Silva, 2004).

Uma breve investigação pode nos revelar que alunos chegam às escolas tra-

zendo um vasto repertório de contato com as mídias. Como salienta Gadotti (2005),

a cultura midiática constitui-se a cultura primeira do aluno por força da sociedade

em que vive. Em geral, independentemente da região do País, os alunos passam, em

menor ou maior grau, por experiências anteriores com uma multiplicidade de mídias,

como: horas diante da TV, contato com rádio, exposição às peças promocionais de

mídia exterior (outdoors, cartazes), além dos vídeos, CD, DVD e computadores,

videogames e internet. Não somente os alunos, mas também os educadores, en-

tram em contato com essa multiplicidade de mídias, que, por diversos motivos, não

chegam às escolas como meios para o processo de ensino e aprendizagem, e, "em
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concorrência com as diferentes mídias, a escola tende a perder terreno e prestígio

no processo mais geral de transmissão da cultura e particularmente no processo de

socialização das novas gerações, que é sua função específica" (Belloni, 1998).

Não é difícil identificar o afastamento da escola ao contato e uso das tecnologias e

mídias, em especial das chamadas novas mídias (Dizard, 1998), como os computadores,

o videogame, livros eletrônicos, redes, TV digital, DVD e a internet. Esse afastamento,

porém, não pode ser considerado como uma resistência ingênua. Se a incorporação de

inovações pelos educadores não acontece de imediato, enquanto alguns mostram uma

rejeição temerosa, outros, cautelosa e refletidamente, se encontram em processo de leitu-

ra e reflexão crítica de sua intencionalidade pedagógica, compromissada com a ética, com

a política, com a cultura e com a educação inclusiva.

Alguns componentes contribuem com esse afastamento, em especial a manu-

tenção da estrutura rígida do currículo escolar. É importante pontuar que o uso inte-

grado das mídias e tecnologias no cotidiano da escola envolve vários componentes, e

estes podem alterar toda a ecologia da instituição, dependendo da intencionalidade

dos resultados pretendidos. Cada escola possui uma visão própria em relação ao

homem e ao mundo, à sociedade e às relações sociais, à cultura e suas manifestações

e à abordagem educacional.

Essa visão compõe a coluna dorsal de todas as propostas que são manifestadas

e expressas pelo currículo. A sua análise traz à tona a ideologia de seus autores, mesmo

que não revelada explicitamente. O currículo também possui uma história, que se cons-

trói e se reconstrói pelo movimento dos planejamentos, da implantação, da prática

docente, dos alunos e de sua avaliação. Ele também reproduz as concepções de deter-

minado grupo social em uma determinada época, os valores e a intencionalidade educa-

cional, influenciado pelos contextos social, histórico, cultural e político – externos à

instituição de ensino – e pela permeabilidade entre seu interior e o exterior (Silva, 2004).

A partir desse entendimento, fica evidente que a simples entrada das tecnologias

e mídias não provoca mudanças significativas na educação, caso não considere como

a escola organiza-se, seus educadores e o sistema educacional onde estão inseridos.

Nessa perspectiva, como foi discutido anteriormente, o processo de formação

requer uma abordagem reflexiva do educador envolvendo a compreensão sobre a

própria prática e a construção de novos referenciais baseados na interpretação articu-

lada entre teorias e práticas. A concretização dos princípios norteadores dessa abor-

dagem de formação também necessita dos recursos das tecnologias e mídias. Nesse

caso, os ambientes virtuais não apenas viabilizam uma modalidade de ensino e apren-

dizagem que ocorre sem a presença física dos participantes de um curso, mas essen-

cialmente pelo fato de constituírem novos espaços de interação, propiciando as dife-

rentes formas de comunicação e de representação do conhecimento.

3. Ambientes virtuais: novas formas de aprender

A formação do professor usando o ambiente virtual de aprendizagem, desen-

volvido numa abordagem que privilegia as múltiplas interações entre os participantes,
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pode viabilizar a abordagem de formação reflexiva e contextualizada, permitindo ao

formador conhecer e participar do dia-a-dia do educador-aluno6 na sua realidade

escolar. Por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem, os participantes podem

descrever e registrar aquilo que ocorre na sua prática pedagógica, via escrita, áudio

ou vídeo, usando diferentes formas de expressar seu pensamento, por meio dos

recursos de comunicação síncrona (bate-papo e conferências pela internet) ou assíncrona

(fórum, diário de bordo, portfólio). A explicitação sobre a própria prática via escrita

permite ao educador-aluno reler e reformular a sua escrita sobre a prática pedagógica

quantas vezes forem necessárias, uma vez que o ato de escrever exige clareza e

organização de idéias. É no processo de explicitação da própria prática e do confronto

com outras interpretações (colegas e formador), as quais se expressam no espaço de

interação do ambiente virtual, que o educador-aluno poderá tomar consciência da sua

prática para depurá-la e, possivelmente, modificá-la.

Na modalidade virtual, o tempo e o espaço organizam-se de forma diferente da

presencial, e essa característica permite intensificar as interações e as aproximações

entre os participantes do curso. O educador-aluno pode compartilhar, com seus pares

e com o formador, a sua atuação com os alunos, realizada no contexto da escola,

expressando seus questionamentos, incertezas, dúvidas e conquistas. É na rede de

aprendizagem, constituída pelas trocas de idéias e de experiências entre os partici-

pantes, que surgem novas referências, provocando a busca de outras compreensões.

Nestas trocas, os sujeitos confrontam seus pontos de vista com os dos outros
descentrando o seu pensamento e provocando a reflexão e conflitos sócio-cognitivos.
Estes últimos dizem respeito à percepção do ponto de vista dos outros sejam eles
contrários ou não ao seu, à capacidade de entendê-los, respeitá-los e fazer relações,
provocando inicialmente um desequilíbrio essencial para que ocorra uma reestruturação
dos pensamentos. (Maçada, Tijiboy, 1998, p. 8).

Na interação entre o educador-aluno e seus pares são socializadas as análises

sobre as experiências singulares vivenciadas em seus respectivos contextos. Nesse

processo, as questões semelhantes e distintas que emergem do contexto de cada um

passam a ser compartilhadas e refletidas no âmbito coletivo, desencadeando com isso

novas relações, comparações e interpretações sobre a prática pedagógica.

Segundo Prado e Valente (2002) e Prado (2003), a partir da socialização das

análises contextualizadas é criada uma nova situação de aprendizagem na rede: aquela

em que o conhecimento localizado de uma prática torna-se parte de um contexto

maior e mais abrangente envolvendo os diversos contextos, ampliando com isso o

conhecimento global e localizado. Essa forma de buscar a compreensão da prática

assemelha-se à explicação de Morin (2000, p. 37) sobre o todo e as partes: "o todo

tem qualidades ou propriedades que não são encontradas nas partes, se estas estive-

rem isoladas umas das outras, e certas qualidades ou propriedades das partes podem

ser inibidas pelas restrições provenientes do todo".

6 O educador em formação, neste tópico, passa a ser denominado de educador-aluno.
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A possibilidade de interagir com diferentes interlocutores amplia o escopo de

relações e de compreensão do educador-aluno, favorecendo a transcendência da com-

preensão localizada na prática pedagógica. A compreensão mais abrangente dos ele-

mentos que podem interferir direta e indiretamente no processo de ensino e aprendi-

zagem é que lhe dá subsídios para fazer a releitura da própria prática (localizada). Este

nível de compreensão global, que acontece sem que seja rompido o elo com a prática

localizada, é que permite ao educador-aluno desenvolver autonomia para relativizar os

pressupostos teóricos, integrar, diferenciar e priorizar determinadas ações pedagógi-

cas, tendo como foco favorecer o aprendizado significativo para o aluno com o uso

integrado das mídias e os conteúdos curriculares.

Daí a importância de contemplar no processo formativo a ligação entre as duas

situações de aprendizagem. No momento da análise contextualizada (local) da prática

pedagógica, são evidenciados os detalhes das relações, ou seja, os aspectos internos

envolvidos no universo de atuação do educador-aluno. No momento da análise global

(envolvendo diversas análises contextualizadas), o foco se amplia, e, com isso, torna-

se possível perceber as relações entre os elementos externos a cada contexto de

atuação do educador-aluno. O movimento entre estes dois momentos se

retroalimentam, propiciando novas compreensões e possíveis mudanças no seu con-

texto prático (Prado, 2003).

Entretanto, a ocorrência desse movimento reflexivo pode não se viabilizar es-

pontaneamente apenas usando o ambiente virtual de aprendizagem.

Os ambientes virtuais podem configurar-se com características que viabilizam as ati-
vidades reflexivas e colaborativas, mas a existência de seus recursos por si mesma não
garante o desenvolvimento de ações dessa natureza. São os profissionais envolvidos
com o planejamento e a execução pedagógica do curso (coordenadores, docentes e
monitores) que dão significado para o uso dos recursos dos ambientes virtuais por
meio da criação e recriação de estratégias apropriadas (Prado, Almeida, 2003, p. 81).

Além dos princípios educacionais que norteiam a estrutura e a organização de

um curso, é necessário integrar os elementos constituintes do ambiente virtual. Isto

significa que os princípios educacionais que norteiam a concepção, o planejamento, a

metodologia, o design, a mediação pedagógica e a avaliação de um curso de formação

são fundamentais, porque possibilitam dar funcionalidade própria para os recursos

dos ambientes virtuais. Ressaltamos a importância desses aspectos, uma vez que a

formação do educador no ambiente virtual demanda ser recriada e redesenhada a

partir de diagnósticos da realidade e da intencionalidade retratada num projeto de

formação de educadores.

4. Reflexões e considerações

A formação do educador desenvolvida nos ambientes virtuais, que muitas ve-

zes simula uma situação presencial desenvolvida numa perspectiva reflexiva que favo-

rece a reconstrução da prática pedagógica voltada para integração das tecnologias e

mídias aos conteúdos curriculares, caracteriza uma nova forma de aprender e de

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 61-74, jan. 2009.



71

ensinar que envolve repensar o desenvolvimento do curso e o papel do profissional que

atua como formador.  Nesta perspectiva de curso, o formador precisa lidar quase que

simultaneamente com o universo individual e coletivo, com os aspectos cognitivos e

emocionais que se explicitam de diferentes formas, sendo que no contexto virtual esses

aspectos são mais sutis de serem reconhecidos pelo fato de se apresentarem sem o

apoio dos elementos da presencialidade, como o olho-no-olho, e nas linguagens gestuais.

Nas relações objetivas e subjetivas, envolvendo ações locais, contextuais e glo-

bais, expressam-se a riqueza das diversas realidades e os diferentes ritmos de trabalho.

É assumindo a postura de flexibilidade e de organização que o formador desenvolve a

mediação pedagógica voltada para a ampliação e a horizontalização das interações,

contemplando os aspectos humanos e tecnológicos. Nesse sentido, se estabelece um

movimento dialético entre os aspectos tecnológicos e humanos. O tecnológico passa

a ser visto e tratado no seu potencial de humanizar as relações entre os protagonistas

que vivenciam o processo de aprendizagem no contexto virtual, e as características

desta nova forma de aprender e de ensinar via ambientes virtuais demandam novos

avanços das tecnologias e das mídias.

Um outro aspecto interessante é que a mediação pedagógica no contexto virtual

evidencia seu caráter relacional, demandando do formador competências voltadas

para a gestão do conhecimento, a gestão das tecnologias e mídias, a gestão de pesso-

as e do tempo, para que a gestão da prática pedagógica favoreça ao educador-aluno a

reconstrução do conhecimento e do seu próprio processo de aprender. Eis o nosso

grande desafio em propiciar uma formação em que o aprendizado do educador-aluno,

assim como o do formador, assuma uma postura constantemente reflexiva e

investigativa em relação aos aspectos constituintes do processo de ensinar e apren-

der, considerando os artefatos da sociedade do século 21, como o Projeto UCA – Um

Computador por Aluno,7  nas escolas públicas, que abre um novo cenário e instiga a

comunidade acadêmica a analisar as possibilidades e as implicações da sua implanta-

ção e, conseqüentemente, repensar o processo de formação de educadores e da co-

munidade escolar.
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Gestão de tecnologias, mídias
e recursos na escola: o compartilhar
de significados
Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida

Introdução

Lembro-me quando, ainda na infância, ganhei de minha mãe o meu primeiro

rádio portátil, que funcionava a pilhas! Era início dos anos 60 do século 20, e, como

eu não podia levá-lo para a escola, as colegas vieram à minha casa para vê-lo! Em casa

dispúnhamos de alguns artefatos tecnológicos considerados avançados, como rádio,

toca-discos e vários eletrodomésticos; a televisão chegou pouco depois! Na escola

não havia rádio nem televisão, mas sim mapas nas paredes, quadro-negro, giz, cartei-

ras enfileiradas para os alunos se sentarem em duplas, mesa, cadeira e armário do

professor; na secretaria havia máquina de datilografia e telefone. As tecnologias usa-

das no ensino e na aprendizagem eram as estritamente necessárias para o bom de-

sempenho do ensino público, considerado na época como o de melhor qualidade:

lápis, caderno, giz e quadro-negro!

Uma rápida comparação entre o rádio de pilha do meu primeiro contato e as

tecnologias hoje disponíveis para acesso residencial revela transformações notáveis

nas maneiras como as famílias se comunicam, se divertem e cuidam dos afazeres do

dia-a-dia. Ao mesmo tempo em que os adolescentes de hoje vivem mergulhados no

mundo digital, pois pertencem à geração conectada, a cada nova tecnologia que surge

acentua-se o fosso digital (Castells, 2003), devido à exclusão social e às dificuldades

ainda não superadas pelos sistemas de ensino para incorporar as novas tecnologias às

atividades da escola!
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Não se pode afirmar que a escola não mudou; ela vem avançando a passos

lentos, e os avanços tecnológicos não chegaram ainda a agregar valores consideráveis

à aprendizagem e ao ensino! Gradativamente as tecnologias são introduzidas nos

espaços das escolas, mas, mesmo quando há utilização adequada, os equipamentos

se encontram confinados em salas isoladas ou trancados em laboratórios, em quanti-

dade insuficiente para atender todos os alunos. Em muitos casos pode-se observar

ainda o desenvolvimento de práticas centradas em determinada tecnologia, definida à

frente dos objetivos pedagógicos.

Considerando-se que interagir por meio de uma tecnologia implica aprender

uma linguagem entendida como atividade criadora da constituição de sujeitos e apro-

priação de um sistema de referência de mundo (Franchi, 1992), torna-se necessário

não só introduzir tecnologias nas escolas, mas, sobretudo, integrá-las numa perspec-

tiva crítica que proporcione condições político-pedagógicas para que educadores, alu-

nos e comunidade compreendam e utilizem as linguagens das mídias, expressem o

pensamento, dialoguem, desenvolvam a criatividade e a criticidade.

Cabe aos pesquisadores e educadores – conscientes de sua responsabilidade

social e comprometidos com o ensino voltado à aprendizagem e à compreensão das

problemáticas da vida – analisar as tendências mundiais de integração e convergência

de tecnologias, construir referências conceituais que permitam compreender critica-

mente as contribuições da incorporação de tecnologias à educação, assim como acom-

panhar e subsidiar a definição de políticas públicas voltadas à inclusão digital das

escolas e à integração de tecnologias aos processos de ensinar, aprender, gerir a

escola e suas tecnologias.

1. Educação, tecnologias e contexto

O impacto da evolução tecnológica provoca transformações substanciais na

evolução do conhecimento científico, na cultura, na política, na vida em sociedade e

no trabalho, exigindo pessoas cada vez melhor preparadas e atualizadas para lidar em

suas atividades com o conhecimento vivo e pulsante que emerge de experiências do

cotidiano, da esfera educativa ou do mundo do trabalho.

Diante dessa dinâmica, torna-se necessário reconhecer e interpretar a experi-

ência como elemento essencial para impulsionar o desenvolvimento humano e sua

sobrevivência digna por meio da educação e do agir, no sentido de transformar a

realidade, entendida como uma rede de sistemas complexos em contínuo movimento.

A educação "envolve a interação complexa de todos os fatores implicados na

existência humana" (Gatti, 2002, p. 13), englobando as pessoas e suas experiências

em contexto, sendo a própria educação um processo contextualizado de (re)construção

do conhecimento, desenvolvimento da autonomia e da liberdade responsável, com-

prometida com a cidadania democrática. Isto remete a ressignificar as idéias de Dewey,

Piaget, Vygotsky, Freire, Schön, em contextos com a presença de tecnologias numa

perspectiva de interação, reflexão e co-criação.
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Ao resgatar a concepção de educação pela experiência, é relevante recuperar o

pensamento de John Dewey pelo destaque que esse pensador atribuiu à experiência e

pela defesa de uma escola comprometida com o desenvolvimento do pensamento

científico por meio do engajamento do aluno na vida democrática, cabendo ao profes-

sor proporcionar a conexão entre os interesses dos alunos e as experiências educativas,

reflexivas em sua essência. A educação como processo contínuo de reconstruir e

reorganizar a experiência – refletir sobre as conseqüências da experiência e reconhe-

cer o seu sentido – cria um continuum, entre experiências educativas, que articula

polaridades dicotômicas entre teoria e prática, público e privado, método e conteúdo,

mente e corpo.

Kenneth e Apple (2001) concordam que, apesar da exacerbada crítica ao

otimismo pedagógico presente no pensamento de Dewey, a intensa análise que ele

empreendeu sobre questões sociais é fundamental para compreender a escola como

um contexto de experiências educativas significativas e seu papel na transformação

da sociedade contemporânea.

A concepção de escola como promotora da "educação integral" alicerçada

no conceito de "educação como reconstrução da experiência" (Cavaliere, 2002)

descortina novos horizontes para a análise de questões sobre a integração de

tecnologias nas práticas educativas e contribui para a reconstrução da identidade

da escola e a inclusão social de parcela considerável da sociedade brasileira alijada

do acesso aos bens culturais. A utilização de tecnologias como elementos de

mediatização entre o conhecimento científico e as experiências da vida dos alunos

pode representar um impulso intelectual, social e político em direção a uma soci-

edade menos excludente e mais solidária, cujo exercício da democracia é interpre-

tado como uma "forma de vida associada, de experiência conjunta e mutuamente

comunicada" (Dewey, 1959, p. 93).

O uso das tecnologias em contextos significativos para os aprendizes indica

que estes se encontram imersos em cenários interativos com a presença de

tecnologias (Figueiredo, Afonso, 2006). Os cenários virtuais de conhecimentos,

denominados cenários de saber por esses autores, constituem situações em que os

aprendizes estão envolvidos e se situam como habitantes que interatuam com todos

os elementos presentes, não se detendo às bordas, fronteiras ou entorno da situa-

ção. A significação se origina no contexto e na interação social com as pessoas,

experiências, instituições e objetos culturais, enfim nas relações com o contexto

socioistórico e na negociação intersubjetiva, gerando saltos qualitativos provocados

pelo movimento entre o nível real e potencial de desenvolvimento (Vygotsky, 1989).

Figueiredo e Afonso (2006) relacionam o sentido da palavra contexto com uma

situação (de aprendizagem intencional ou do cotidiano), mostrada na Figura 1, em

que o conteúdo é um conjunto de informações textuais representadas com o uso de

múltiplas mídias ou pela verbalização das palavras do professor. O contexto é um

conjunto de circunstâncias relevantes que propiciam (re)construir o conhecimento

por meio da atividade.
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O conceito de contexto de Figueiredo e Afonso (2006) se aproxima do conceito

de ecologia da informação de Nardi e O'Day (1999). Uma vez que todos os elementos

do contexto se encontram em interdependência, toda e qualquer mudança que se

processe nesse contexto é sistêmica, pois a mudança em um elemento provoca efei-

tos nos demais e no sistema como um todo e este responde às mudanças e interven-

ções locais.

O contexto educativo é um conjunto de circunstâncias relevantes que propi-

ciam ao aluno (re)construir o conhecimento dos quais são elementos inerentes o

conteúdo, o professor, sua ação e os objetos histórico-culturais que o constituem.

O contexto é considerado em toda a sua complexidade e multidimensionalidade, en-

globando as dimensões histórico-social, cultural, cognitiva e afetiva dos sujeitos que

o habitam, bem como as tecnologias que dele fazem parte, cujas características de-

vem ser compreendidas para que se possa incorporá-las numa perspectiva crítica.

As tecnologias são elementos relevantes do contexto que reconfiguram a situ-

ação e criam possibilidades diferentes para o ensino e a aprendizagem, uma vez que,

além da expressão material de instrumentos, englobam as dimensões técnica, social e

cultural envolvidas em sua produção, expandem o potencial humano e propiciam que,

através da Internet, alunos, professores e membros da comunidade, situados em

diferentes territórios, possam compartilhar experiências educativas centradas nas re-

lações que se estabelecem em contexto virtual.

Figueiredo e Afonso (2006), Almeida (2004), Prado (1999),Valente (1999) Papert

(1985, 1994) acentuam que o contexto educativo pode relacionar-se com uma abor-

dagem educacional predominantemente positivista de visão instrucional ou com uma

abordagem construtivista.

No instrucionismo, o contexto é o ambiente externo ao aluno, o entorno que

circunscreve a atividade com limites facilmente identificáveis e independentes das con-

dições de aprendizagem, sendo, portanto, um contexto centrado em um tipo de ensi-

no previsível, controlável e programável. Nessa perspectiva, uma atividade em cenário

virtual pode ser inteiramente planejada com todo o material de apoio e estratégias

desenvolvidos a priori, para uso em condições contextuais estáveis, não existindo

espaço para mudanças de percurso conforme demandas dos participantes no desen-

rolar da atividade.

Figura 1 – Modelo simples de relações entre aprendiz, conteúdo e contexto
em um evento de aprendizagem (Figueiredo, Afonso, 2006)
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No paradigma construtivista, o contexto se constitui em situação, no momento

da interação com os alunos, não sendo possível delimitá-lo inteiramente a priori.

Assim, o contexto é "tecido junto" no desenvolvimento da atividade relevante aos

alunos, que participam de um processo de negociação de significados ao tempo que

produzem o contexto adequado à sua experiência em circunstâncias socioistóricas

específicas.

O contexto construtivista pode ser apenas parcialmente predicto (Figueiredo,

Afonso, 2006), deixando espaço para iniciativas da comunidade e o delineamento de

novas trajetórias. Mas é necessário buscar um equilíbrio entre o possível e o desejável

(Sciotti, 2004), as intenções e a ação, o previsto e o emergente no contexto da ativida-

de, que se encontra em contínua transformação por meio de interações sociais,

compartilhamento de saberes e culturas, co-autoria na produção de conhecimento.

Para melhor compreender como ocorre a gestão de tecnologias, mídias e re-

cursos na escola e os significados construídos pelos sujeitos da educação, é impor-

tante explicitar o contexto brasileiro em que as tecnologias começaram a ser introduzidas

nas escolas até o momento atual, quando novos desafios se apresentam com as

iniciativas governamentais voltadas à universalização do acesso a computadores de

pequeno porte para alunos e educadores.

2. Programas públicos de inserção de tecnologias na escola:
do uno ao múltiplo

A partir da década de 80 do século 20, surgiram iniciativas do setor público

para a inserção de tecnologias na escola. No ano de 1984, atendendo às recomenda-

ções de especialistas e pesquisadores das áreas de informática e educação propostas

em seminários nacionais, o MEC implantou o projeto Educom em cinco universidades

públicas brasileiras, destinado à criação de centros pilotos e ao desenvolvimento de

pesquisas sobre o uso do computador no ensino e na aprendizagem, a formação de

professores do magistério da rede pública de ensino e a produção de software educativo

(Andrade, 1996). Em 1989, o MEC instituiu o primeiro Programa Nacional de Informática

Educativa (Proninfe).

Em 1996 foi criada a Secretaria de Educação a Distância (Seed) do MEC, com a

finalidade de fomentar a incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação

(TIC) à educação e atuar no desenvolvimento da educação a distância com vista à demo-

cratização e à melhoria de qualidade da educação.1  A institucionalização da Seed impul-

sionou a criação de programas com foco na introdução de tecnologias na escola e na

preparação do professor, com o objetivo de ampliar as oportunidades de aprendizagem

por meio do uso da mídia veiculada por essa tecnologia. Assim, no mesmo ano de

1996, o MEC criou o Programa TV Escola e, em 1997, o Programa Nacional de Informática

na Educação (ProInfo), aos quais são integrados vários projetos. A partir daí outros

1 Outras informações podem ser obtidas em: http://portal.mec.gov.br/seed/
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programas foram criados pelo MEC (Rádio Escola, DVD Escola, Rived), cada um deles

direcionado à incorporação de determinada tecnologia e à preparação dos educadores

para sua utilização na escola.

Se de um lado a criação desses programas fomentou o desenvolvimento de

práticas pedagógicas com o uso de tecnologia, por outro, a existência de programas

específicos, cada qual isolado ao seu tempo, hora e lugar, gerou a supremacia do uso

de determinada tecnologia em detrimento de outras – e até a idéia equivocada de que

uma tecnologia pode ser a solução para todos os problemas e situações de ensino e

de aprendizagem!

Para superar a dicotomia do uso de tecnologias na escola, é necessário prover

as escolas de condições para o trabalho com as múltiplas vozes sociais e o acesso aos

diferentes objetos "de produção e distribuição de riqueza simbólica e material"

(Schwartz, 2002). Hoje esses objetos englobam desde as tecnologias convencionais,

como rádio, TV, vídeo, livro, até as novas tecnologias ou tecnologias digitais para as

quais convergem outras tecnologias e mídias. Diante dessa constatação, surgem po-

líticas públicas de incentivo ao uso integrado de diferentes tecnologias na educação na

perspectiva de explorar a linguagem das mídias para a interação, a colaboração e a

construção do conhecimento.

3. Gestão de tecnologias na escola

As tecnologias começaram a entrar na escola para a realização de procedimen-

tos administrativos automatizados, como cadastramento de professores e alunos,

controle de materiais, oferta e demanda de vagas, vida escolar do aluno, folha de

pagamentos e outras tarefas voltadas ao controle e à gestão técnico-organizacional.

Algum tempo depois foram criados os laboratórios de informática para uso pedagó-

gico, que começaram a ser utilizados em atividades extracurriculares, fora do horário

das aulas, para reforço e memorização de conteúdos sobre temas em que os alunos

apresentavam dificuldades de aprendizagem, consulta a enciclopédias digitais e internet,

desenvolvimento de projetos, uso de jogos de entretenimento. Os laboratórios de

informática também eram utilizados esporadicamente em atividades disciplinares, prin-

cipalmente para a exploração de software educativo sobre determinada unidade de

estudos. Este uso refletia um fazer pedagógico semelhante ao que se realiza sem o

manuseio de tecnologias, mas de modo mais rápido ou com menor custo, estimulan-

do os alunos para digitar um texto, inserir imagens, copiar um bloco de informações

da internet, fazer um cartaz, explorar um software etc.

A gestão de determinada tecnologia na escola se restringia a cuidar de seu

adequado funcionamento e da manutenção de uma agenda que permitia controlar os

horários de utilização. Porém, quando a escola dispõe de diferentes tecnologias e de

professores entusiasmados que participam de distintos programas de formação, cada

qual voltado ao uso de determinada tecnologia, podem ocorrer conflitos na escola que

se sobrepõem e dificultam a integração de mídias e tecnologias em uma perspectiva

globalizante.
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Com a TV e o vídeo ocorreu situação semelhante, embora o uso desses equi-

pamentos tenha se iniciado na escola antes da criação dos laboratórios de informática.

Quantas aulas foram substituídas por uma sessão de vídeo devido à ausência de um

professor! Mesmo com a presença do professor, esses recursos foram utilizados

desarticulados das atividades de sala de aula, em momentos de lazer para premiar os

alunos ou para fazer algo diferente, até porque o espaço da sala de aula era reservado

para o ensino sério e difícil!

As práticas pedagógicas direcionadas pelo uso de determinada tecnologia, como

no caso de uso do laboratório de informática ou do binômio da TV e vídeo, induzem

ao aprimoramento daquilo que já se fazia mantendo inalterados os horários, a estru-

tura de aulas e disciplinas (Moran, 2000) e, embora possam seduzir momentanea-

mente os alunos, não trazem mudanças efetivas no desenvolvimento do currículo e na

melhoria de qualidade da aprendizagem.

Esta prática não se consolida na escola. Os alunos rapidamente descobrem

usos mais interessantes da tecnologia, se distraem e deixam o professor sem condi-

ções de despertar-lhes o interesse e a atenção na execução do roteiro previamente

elaborado. Diante dessa situação, o professor pode recuar e voltar às aulas convenci-

onais estruturadas a partir de sua explanação seguida da realização de seqüências de

exercícios pelos alunos ou ousar a criação de estratégias mais instigantes com dinâ-

micas desafiadoras, problematização de assuntos relevantes e desenvolvimento de

projetos de investigação nos quais as tecnologias podem ser integradas de acordo

com as necessidades e demandas da situação.

Fagundes (2000) propõe o termo "projetos de aprendizagem" ao se referir à

experiência desenvolvida com vista à aprendizagem de conceitos construídos no ato

de projetar do aprendiz ou de um grupo de aprendizes. A partir da escolha de um

tema de investigação ou problema sobre o qual busca uma solução, o aprendiz é

orientado a realizar a pesquisa com a consulta a diferentes fontes de informações, a

seleção, organização e comparação das informações obtidas com as certezas e dúvi-

das levantadas inicialmente, enfrentando conflitos inerentes a um processo de inter-

pretação e desenvolvimento de produções para expressar os conhecimentos em cons-

trução por meio da integração de tecnologias, mídias e recursos. O professor acom-

panha a atividade, provoca reflexões e questionamentos, orienta os alunos e os incita

a registrar o processo em desenvolvimento, compartilhar avanços, equívocos e des-

cobertas, identificar e sistematizar os conceitos implícitos para que possam chegar à

produção de conhecimento científico.

As informações necessárias para desenvolver um projeto, resolver um problema

ou estudar determinado assunto são encontradas em livros, revistas, bancos de dados

informatizados, internet, enciclopédias em CD-ROM e, também, obtidas mediante diá-

logo com especialistas, que podem ser encontrados através da busca via internet. Ainda

assim, o trabalho com projetos de aprendizagem nem sempre constitui solução para a

aprendizagem significativa, uma vez que o professor precisa compreender as concep-

ções de conhecimento, aprendizagem e ensino subjacentes, buscando a coerência com

o currículo, que se desenvolve em conexão com as tecnologias e mídias, selecionadas e

agregadas ao projeto conforme necessidades da atividade em realização.
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Para que os recursos tecnológicos e midiáticos possam ser integrados de ma-

neira significativa, é importante ir além do acesso, criando condições para que alunos

e demais membros da comunidade escolar possam se expressar por meio das múlti-

plas linguagens, dominar operações e funcionalidades das tecnologias, compreender

suas propriedades específicas e potencialidades para uso na busca de solução para os

problemas da vida.

Freqüentemente observam-se escolas em que esse tipo de atividade se encon-

tra restrito à prática pedagógica de um grupo de professores inovadores, que inserem

as tecnologias em seu trabalho pedagógico, utilizam ferramentas de pesquisa, comu-

nicação, autoria e publicação das produções dos alunos. Para ir além desse trabalho

de pioneiros, extrapolar o âmbito da sala de aula, adentrar outros espaços e ativida-

des da escola e ultrapassar os seus muros, é essencial promover a articulação da

escola com outros espaços de produção do conhecimento, tornando a integração

entre mídias e tecnologias uma opção do trabalho educativo assumido pela comuni-

dade escolar e contemplado no projeto político-pedagógico da escola, para o qual os

educadores precisam ser devidamente preparados.

Um exemplo de projeto de formação de educadores que representa uma opção

política de um sistema de ensino voltada à integração entre tecnologias e educação é

o Projeto "Aprendizagem: formas alternativas de atendimento", desenvolvido de mea-

dos do ano de 2003 a julho de 2004, na Secretaria de Estado da Educação de Goiás

(SEE/GO), sob responsabilidade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Com o objetivo de preparar educadores para a integração de distintas tecnologias em

ações de formação a distância com suporte em ambiente digital, esse projeto atendeu

os profissionais da rede de ensino que trabalhavam na formação de professores, mais

especificamente nos programas Proformação (uso da mídia impressa), TV Escola

(uso da mídia televisiva) e ProInfo (uso do computador e da Internet).2

A profícua interação entre a equipe da PUC-SP, responsável pela formação, e os

líderes da SEE-GO propiciou: compartilhar conhecimentos acadêmicos com saberes

oriundos das experiências em contextos com a presença de tecnologias; desenvolver

uma metodologia de formação embasada na articulação entre prática e teoria que

procurava estabelecer uma congruência entre o processo vivido pelo aluno que era

educador e sua prática profissional; compartilhar experiências e reflexões, (re)construir

significados, sentidos e valores com os colegas sobre a prática pedagógica por meio

da integração entre pessoas, recursos tecnológicos, mídias e linguagens para expres-

sar idéias e sentimentos (Almeida, 2005).

Desse modo, ficou evidente que a tomada de consciência dos alunos educa-

dores sobre a necessidade de desenvolver processos de gestão das tecnologias na

escola emerge a partir das restrições e possibilidades que identificam em seus

contextos de trabalho ao buscar a integração entre diferentes tecnologias nas

atividades segundo os objetivos pedagógicos destas. A superação dos limites ocorre

2 Outras informações sobre os programas Proformação, ProInfo e TV Escola, consultar dados da Secretaria de Educação a Distância
(Seed), do MEC: http://portal.mec.gov.br/seed.
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pelo reconhecimento no contexto dos elementos disponíveis que abrem possibili-

dades para a construção de algo novo.

A par da integração de tecnologias ao trabalho pedagógico, a disseminação do

uso da internet proporcionou também a implantação de sistemas de informação

automatizados para a gestão escolar que integram informações das esferas adminis-

trativa, pedagógica, política e social estruturadas em bancos de dados. No entanto, da

mesma forma que a gestão da integração de tecnologias ao trabalho pedagógico para

a efetividade da aprendizagem ainda não se universalizou nas redes de ensino público,

também não se disseminou a utilização de tecnologias na gestão escolar como instru-

mento para o acompanhamento das distintas atividades da escola, a tomada de deci-

sões compartilhada, a comunicação interna, a publicação de informações sobre a

escola, a integração com os pais e a comunidade, a troca de experiências entre as

escolas e a criação de comunidades colaborativas de aprendizagem.

Além da implantação de sistemas integrados de informações para a gestão

escolar e do desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, há necessidade de

se repensar a gestão de tecnologias, mídias, informações, tempos e espaços em um

empreendimento catalisador da mudança educacional, que busca religar as distintas

instâncias de um trabalho educativo comprometido com a unicidade do conhecimen-

to, a interação social e a participação numa ótica globalizante, includente e democrá-

tica, que valoriza a experiência, a colaboração e a gestão compartilhada. Tudo isso

implica tornar utilizáveis e reutilizáveis os recursos tecnológicos e seus produtos e

compreender seus critérios e condições de interoperatividade, o que envolve distintos

aspectos relacionados com a gestão de tecnologias, tais como administrar, organizar,

proteger, manter, para que funcionem como instrumentos de comunicação, autoria e

construção de conhecimento, registro, recuperação, atualização e socialização de

informações.

Esta gestão traz em seu âmago a essência do conceito de gestão, que, segundo

Almeida e Almeida (2006, p. 68), é

[...] entendida pela forma de se comprometer com o todo de um empreendimento:
responsabilidade, capacidade de observação e descrição diagnóstica, análise e síntese,
tomada de decisão – conjunta e solitária –, comunicação, democracia, memória, iden-
tidade e utopia: articulação de pessoas e projetos em torno de algo chamado vida:
gerar, gestar... generoso ato de viver.

Os processos de gestão constituem a tessitura de redes de significados e sen-

tidos, que entrelaçam pessoas, práticas, tecnologias, valores éticos e estéticos em

interdependência em determinado contexto, o qual contém seus próprios sistemas de

representação simbólicos. O uso desses sistemas como instrumento de expressão do

pensamento e comunicação exige que o aluno desenvolva a capacidade de gerenciar,

selecionar, organizar e sistematizar informações de forma crítica, criativa e produtiva,

e que o professor se conscientize de seu papel como gestor da prática pedagógica,

dos espaços e recursos que utiliza (Almeida, Prado, 2006), assim como os gestores

se reconheçam como líderes do processo de gestão das tecnologias da escola.
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A escola em si mesma constitui um contexto integrado a um complexo siste-

ma contextual que se integra a outros sistemas organizacionais cuja capilaridade

realimenta cada um desses contextos através das ligações entre as redes de ensino e

respectivas camadas que compõem suas estruturas de poder.

Devido à capilaridade desses contextos, toma corpo um movimento de ir e vir

que se desenvolve pela observação e conscientização das mudanças possíveis e ne-

cessárias, fortalecendo o repensar sobre as finalidades da educação e o papel da

escola na sociedade atual, seus projetos, currículo, práticas e sistemas de representa-

ção simbólica, bem como sobre as relações que se estabelecem em seus espaços

resultantes da dinâmica das interações, do conflito e da negociação entre interesses

coletivos e projetos pessoais.

Esse movimento dialético entre o contexto escolar e o sistema de ensino se

expande e abarca desde a comunidade até o poder central de onde emanam as políti-

cas educacionais voltadas à democratização do acesso à educação e aos bens culturais

e simbólicos que caracterizam uma sociedade. O caminho para a concretização de tais

políticas é feito pela participação de todos os segmentos e representações que com-

põem os sistemas educativos, desde a definição de seus propósitos, diretrizes e

metas até a implementação das ações.

4. Integração e convergência de tecnologias

O atual estágio de desenvolvimento das tecnologias de informação e comunica-

ção caracteriza-se pela crescente incorporação de outras mídias e tecnologias em um

único artefato tecnológico, no qual convergem diferentes formas de expressão do

pensamento, representação do conhecimento e comunicação pela integração de lin-

guagens verbais, icônicas, sonoras, visuais, textuais e hipertextuais.

Com vista a induzir o uso educacional integrado de velhas e novas mídias e

tecnologias (TV e vídeo, computador, internet, rádio e material impresso) e valorizar a

formação e a prática de professores "contribuindo para a formação de um leitor crítico

e criativo, capaz de produzir e estimular a produção nas diversas mídias", o Ministério

da Educação criou no ano de 2005 o Programa Mídias na Educação (Brasil, 2006),3  na

modalidade de educação a distância com suporte na plataforma digital da internet

e-Proinfo.4

Conforme Neves e Medeiros (2006), essa nova proposta tem como princípio a

autoria dos sujeitos educativos – professor, aluno, gestor, comunidade – com a

integração de mídias e tecnologias, na construção de conhecimentos, na proposição e

no uso de novas estratégias antes não pensadas, até porque se tornaram viáveis pelo

acesso aos novos artefatos ou pelas possibilidades de convergência evidenciadas, que

proporcionam novos modos de criar, aprender e ensinar, viabilizando o exercício do

3 Disponível no portal da Secretaria de Educação a Distância do MEC: <http://portal.mec.gov.br/seed/>.  Acesso em: jan. 2007.
4 O e-Proinfo é uma plataforma de código aberto, desenvolvido pela Seed/MEC, disponível em: <http://www.eproinfo.mec.gov.br>.
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diálogo, a autoria, a polifonia em relação à forma e ao conteúdo e à reconstrução de

significados.

Após a fase de concepção e negociação com os setores envolvidos nas distin-

tas instâncias do MEC, um dos desafios do Programa foi elaborar e implantar os

módulos de conteúdo que compõem a formação continuada de educadores a distân-

cia que têm como foco o uso integrado das mídias e linguagens respeitando as carac-

terísticas interativas próprias de cada tecnologia desde sua produção até a aplicação,

mantendo abertura e flexibilidade para a integração de novos módulos de acordo com

a emergência de novas tecnologias.

Os módulos são agrupados em ciclos:5  básico, intermediário e avançado. O

ciclo básico contém seis módulos com duração total de 120h: um módulo introdutório,

que traz os conceitos básicos da integração de mídias e um panorama global das

mídias mais utilizadas em educação (TV e vídeo, rádio, informática e impresso); qua-

tro módulos que tratam, cada um, da especificidade de uma dessas mídias; e o último

centrado na visão sistêmica sobre a gestão integrada das mídias, articulando a orga-

nização pedagógica, a produção e o acesso aos materiais de apoio para o ensino e a

aprendizagem, a organização do aluno em relação às informações coletadas em dife-

rentes fontes sobre os problemas em estudo, a comunicação e o exercício da autoria

pelo aluno ao desenvolver e publicar suas produções.

Esta lista de aspectos relacionados com a gestão integrada de tecnologias e de

outros aspectos que vão se evidenciar à medida que as tecnologias convergem para

um único artefato tecnológico pode gerar a noção equivocada de que gestão de

tecnologias é um processo indicado apenas quando se dispõe de um complexo con-

junto de aparatos tecnológicos. Entretanto, o mais importante é compreender que a

gestão de tecnologias diz respeito à busca do equilíbrio entre o possível, o desejável e

o necessário para o uso pedagógico em relação ao tempo, espaço e recursos disponí-

veis, criando estratégias para que a instituição possa avançar no sentido de viabilizar

o uso democrático e compartilhado. Assim, é possível transformar o contexto

potencializando o uso do que se dispõe na escola e agregando outras tecnologias por

meio de parcerias com a comunidade.

Os patamares de equilibração vão se constituindo no contexto considerando os

objetivos da atividade, a gestão do contexto realizada pelo professor e suas interven-

ções que ocorrem no sentido de atender aos interesses dos alunos e identificar dificul-

dades por meio do diálogo reflexivo, orientá-los e proporcionar-lhes a atribuição de

sentido às atividades, tecnologias, mídias e conhecimentos.

A possibilidade de viver/conviver/interagir com o uso das mídias, já trabalhada

em outras situações, é ressignificada no Projeto Mídias na Educação pela ênfase no

princípio da autoria e nas concepções que alicerçam o desenho educacional e a

formatação dos módulos que compõem a formação. Propicia-se assim a invenção de

novos usos das tecnologias que podem provocar mudanças nas relações de poder

5 O aluno educador vai traçar seu percurso de aprendizagem pela seleção dos módulos de um ciclo, sendo necessário cumprir a
carga horária prevista a cada ciclo e participar da avaliação para receber a certificação.
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entre produtores e usuários e transformar esse território de programação e produção

de tecnologias, destinado a especialistas, em espaço de autoria coletiva, possibilitan-

do que todos se tornem co-autores de um desenvolvimento tecnológico responsável

(Maraschin, 2005).

5. Novos contextos, outros desafios

No ano de 2005, novo programa começou a ser gestado pelo Governo do

Brasil com base no Projeto "One Laptop per Child – OLPC", desenvolvido pelo Labora-

tório de Mídias do Instituto de Tecnologia de Massachussets (MidiaLab – MIT), que foi

denominado no Brasil "Um Computador por Aluno – UCA". Seguindo as idéias de

Seymour Papert (1985, 1994), criador do construcionismo e da Linguagem de Pro-

gramação Logo, este projeto visa à melhoria de qualidade da educação pública do

Brasil pretendendo disponibilizar um computador para cada aluno de escola básica.

O UCA é um projeto de concepção e design de novos computadores portáteis

para o uso intensivo de tecnologias na aprendizagem, concebido tecnicamente com

base em sistemas de padrões abertos com o uso de software livre. Sua implantação

deve prever a criação de infra-estrutura adequada no contexto educativo, o que por si

só representa um complexo problema a ser enfrentado por meio do compromisso e

parceria entre distintas instâncias do poder público.

A nova concepção de interface e as características técnicas embarcadas nos

equipamentos desenvolvidos para atender às especificidades e os conceitos do Projeto

UCA – portabilidade, interoperabilidade, acessibilidade, conectividade, imersão e mo-

bilidade – influem diretamente nas dimensões educacionais, o que demanda acompa-

nhamento e observação intensivos para se compreender como acontece a inserção

desses equipamentos na escola, cujos usos precisam ser identificados e analisados

nos diferentes aspectos imbricados.

A comunidade científica da área começa a olhar para esse projeto com o pro-

pósito de compreender as funcionalidades oferecidas pelo equipamento, as formas de

operá-lo, o suporte que fornece para o desenvolvimento de atividades, as potencialidades

para intensificar a aprendizagem ativa, uma vez que suas características permitem

romper com a limitação espacial de acesso a computadores nos laboratórios de

informática das escolas e a conexão à internet dá uma cobertura às áreas adjacentes

da escola. Seu pequeno tamanho permite que fique na sala de aula ou que seja transpor-

tado para outros espaços, o que pode impactar outras atividades da escola. A estru-

tura de armazenamento de dados faz uso da internet e do servidor que deverá estar

disponível na escola, o que poderá impactar ou facilitar o acesso e a manipulação de

recursos para desenvolver atividades colaborativas, compartilhar conhecimento com

o mundo exterior e trazer a comunidade para dentro da escola.

As características elencadas provocam o repensar da gestão de tecnologias,

recursos e mídias na escola nas dimensões pedagógica e técnico-administrativa, pois

a mobilidade na ocupação dos espaços escolares e a flexibilidade dos tempos de

aprender podem se confrontar com a estrutura já sedimentada na escola e causar

rupturas em diferentes elementos que compõem o contexto escolar.
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Nesse projeto há um novo aspecto que se explicita relacionado com a partici-

pação da comunidade na tomada de decisão sobre a metodologia de uso e guarda

dos equipamentos, o que indica a pertinência de se criar processos de gestão das

mudanças na perspectiva de monitorar e acompanhar a participação nas atividades.

O acompanhamento e a análise sistemática dessas atividades propiciarão a avaliação

da repercussão do projeto na sociedade, nos diferentes espaços da escola e em

outros territórios, nas interações entre os alunos e destes com os professores e

gestores, nos processos de ensino e aprendizagem, identificando as possíveis mu-

danças na atuação de educadores e lideranças (formais e informais) e no modo de

aprender da sociedade.

Tais potencialidades encantam, seduzem, desafiam e causam apreensão, por-

que o próprio aparato tecnológico está em desenvolvimento, a metodologia para os

primeiros experimentos nas escolas está em gestação, assim como estão em análise

as estratégias de aquisição e distribuição dos equipamentos para a comunidade esco-

lar! Todos são conclamados a fazer parte de um processo que, independente dos

próximos procedimentos e dos rumos a tomar, já está incutindo na sociedade a cons-

ciência de que todos têm direito a fazer parte da cultura tecnológica. A par disso,

procurando responder às características exigidas pelo projeto UCA, o setor produtivo

desenvolveu soluções alternativas que em breve estarão no mercado a preços mais

acessíveis à população.

Educadores e pesquisadores em educação, tecnologias e comunicação congre-

gam esforços para debruçar-se sobre esta nova proposta e juntos buscarem compre-

ender a inserção, a expansão, as dificuldades e a abrangência das transformações que

começarão a se descortinar quando esses computadores chegarem às escolas, pois,

ainda que sejam poucas as escolas envolvidas em uma fase piloto, é preciso identificar

em que medida e quais as circunstâncias mais favoráveis para que a escola possa

aderir à cultura tecnológica. Este é um desafio que requer o trabalho colaborativo

entre poder público e setor produtivo, universidade e escola, pesquisadores, educa-

dores das escolas, alunos, pais e comunidade!

O homem é um ser inacabado, em contínua busca por novas descobertas e

invenções.  Novas tecnologias surgem a todo momento, indicando que a aprendiza-

gem continua por toda a vida com diferentes direções. Habilidades outrora considera-

das relevantes podem não ser mais necessárias hoje, assim como competências antes

irrelevantes ou desconhecidas vão se tornando imprescindíveis. Surgem novos valo-

res e realidades que precisam ser compreendidos pelo diálogo que liberta. "Educador

e educando, os dois seres criadores, libertam-se mutuamente para chegarem a ser,

ambos, criadores de novas realidades" (Freire, 1980, p. 10).
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Educação cidadã, mídias e formação
de professores
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Maria de Fatima Duarte Angeiras

Introdução

É inconteste a centralidade das mídias na sociedade contemporânea. As trans-

formações sociopolítico-econômicas das últimas décadas do século 20 e do início

deste século foram, sem dúvida, agudizadas por um processo de produção de conhe-

cimento que, simultaneamente, contribui e se beneficia da acelerada evolução

tecnológica que tem no campo da microeletrônica um elemento propulsor na

implementação de recursos cada vez mais sofisticados das chamadas Novas Tecnologias

da Informação e Comunicação (NTIC).

Desde os primórdios da humanidade, recursos tecnológicos são utilizados como

meio de comunicação, a exemplo da simbologia atribuída à fumaça, passando pela

imprensa, pelo rádio, pelo telégrafo, pela telefonia, pelo fac-símile, pela televisão, até o

advento das redes na informática, da internet em especial, da telefonia móvel e da TV

digital. A história desses recursos pautou-se sempre por um progresso relativo, muitas

vezes impulsionado por períodos de guerra ou pelos requerimentos do desenvolvimen-

to industrial, principalmente se comparada ao que se observa, hoje, nesse campo, cujos

avanços, mais céleres do que nunca, apresentam também fortes motivações econômi-

cas subjacentes a um processo de globalização, de intensa mobilidade do capital e de

uma competitividade jamais vista, implícitas no espaço contemporâneo.

Dentre os recursos tecnológicos cada vez mais utilizados, ressalte-se o papel

que as mídias desempenham na era atual, justamente porque têm vindo a favorecer a

produção, a difusão e a democratização da informação, bem como a interação entre
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pessoas, influindo decisivamente na relação espaço-tempo e permeando desde as

ações mais simples do cotidiano até as mais complexas questões presentes em todas

as esferas da sociedade.

Contraditoriamente, o acesso potencialmente facilitado por meio do uso des-

sas mídias, que representa um direito de cidadania, não contempla ainda um amplo e

irrestrito alcance a todos que dele necessitam. Como reconhece Kenski (2003, p. 26),

"a democratização do acesso a esses produtos tecnológicos – e a conseqüente possi-

bilidade de utilizá-los para a obtenção de informações – é um grande desafio para a

sociedade atual e demanda esforços e mudanças nas esferas econômicas e educacio-

nais de forma ampla".

Muitas vezes esse aparato tecnológico é utilizado como instrumento de domi-

nação e de restrição, em virtude de determinadas visões de mundo e de projetos

sociais. Todavia, numa concepção crítica, ele pode contribuir para a ampliação da

cidadania, ao possibilitar a inserção de todos ou, ainda, contribuir para a transforma-

ção e superação de situações sociais opressivas, favorecendo a construção de alterna-

tivas no campo ético-político.

Nesse sentido, vale recorrer a Ferreira (2005), para quem a utilização desses

recursos, como "senso comum emancipatório" (Santos, 2000), deve se efetivar a par-

tir de um posicionamento democrático e crítico, constituindo-se uma prática de medi-

ação entre conhecimento científico, necessidades sociais e o desenvolvimento de po-

líticas públicas.

Nessa direção, as NTIC podem ser estudadas e entendidas como um impor-

tante recurso que se soma aos requisitos necessários ao exercício profissional nas

diversas instâncias do sistema educacional. Desse modo, pretende-se que sejam elas

incorporadas nos currículos dos cursos de formação de profissionais da educação, o

que certamente amplia o nível de exigências, de caráter acadêmico-científico e de

infra-estrutura tecnológica, para a oferta destes cursos pelas diferentes instituições.

Vale ressaltar que a incorporação das novas tecnologias nos currículos desses

cursos possibilita a abertura ou ampliação do debate sobre o que efetivamente elas

agregam à qualidade da educação e do ensino num contexto democrático. Com efeito,

dependendo dos contextos socioeducativos em que se inserem, as novas tecnologias

podem contribuir para o desenvolvimento de capacidades cognitivas e comportamentais

que favoreçam a formação para a cidadania.

Como diz Kenski (2003, p. 26), "O atual estágio dessa 'sociedade tecnológica',

baseado nas possibilidades de articulação entre diferentes mídias para acesso à infor-

mação e comunicação, caracteriza-se também pela articulação global do mercado

econômico mundial. Essas mudanças refletem, por sua vez, na organização e na

natureza do trabalho, e na produção e no consumo de bens". Nesse sentido, o debate

e a apropriação das novas tecnologias nos cursos de formação dos profissionais da

educação podem contribuir para uma melhor compreensão das questões globais e

locais, para novas formas de pensar e fazer educação, bem como para  a construção

de novos espaços de exercício de cidadania.

No plano educativo, as novas tecnologias constituem um poderoso meio para

a instauração de nova organização do trabalho pedagógico, mediante a instituição de
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formas de interação que possibilitam superar práticas pedagógicas fragmentadas e

estabelecer múltiplas e simultâneas relações intra e extra-escolares.

Essas potencialidades de que são portadoras, nos campos social e educativo,

evidenciam a importância e a necessidade do conhecimento, da apropriação e do domí-

nio acerca do conjunto dos recursos midiáticos e suas linguagens a partir de uma

postura teórico-epistemológica e metodológica que possibilite uma leitura crítica de

seus limites e possibilidades, bem como do produto obtido por meio de sua utilização.

É neste contexto, portanto, que podem ser entendidos os processos que se

denominam aqui de alfabetização midiática. Estes requerem uma atenção prioritária

mediante a proposição e o desenvolvimento de políticas públicas, ditas de inclusão

digital, que garantam à população o acesso efetivo às tecnologias e suas linguagens.

A expressão inclusão digital, de uso relativamente recente, tem se constituído

num conceito complexo, que implica múltiplos entendimentos, dependendo da ótica

sob a qual seja abordado. Corriqueiramente, ela está associada às idéias de moderno,

de avançado, visão esta que merece uma análise mais detida que permita desvelar

diferentes olhares que induzem a estabelecer tal relação.

Uma das interpretações recorrentes sobre o tema é a de que o domínio digital

significa garantia de emprego e de inserção no mercado de trabalho. Na base dessa

assertiva está implícita uma determinada compreensão da questão da qualificação

profissional relacionada com a empregabilidade, mote central nos discursos de políti-

cos, gestores e empresários na atualidade. Os críticos dessa visão vinculam tal enten-

dimento à associação a um modelo sociopolítico-econômico excludente, de cunho

neoliberal, que se instalou em muitos países nas últimas décadas do século 20.

Em contraposição a essa visão, toma-se, neste texto, a expressão inclusão digi-

tal no sentido de alfabetização digital ou, de forma mais abrangente, de alfabetização

midiática, considerada como uma das condições fundamentais para a vivência plena nas

sociedades contemporâneas pautada por uma perspectiva cidadã. Nessa ótica, a alfabe-

tização midiática ganha tanta importância quanto a alfabetização entendida em seu sen-

tido habitual, tendo em vista que ambas se efetivam por meio da apreensão das lingua-

gens e seus códigos, sendo esses domínios também considerados como potencializadores

de leitura crítica, de intervenção e de transformação do mundo.

O uso das várias e modernas tecnologias presentes na atualidade não pode ser

restrito nem tampouco significar um privilégio de alguns, dado que se trata de um

direito inalienável de cidadania e conseqüentemente acessível a todos. Por conseguin-

te, a apropriação desse conhecimento não deve ser apanágio de determinadas classes

sociais, grupos especializados ou níveis exclusivos de formação. Cabe aos governos a

definição de políticas públicas que garantam essa oportunidade a todos os segmentos

da população, quaisquer que sejam as atividades que desempenhem e os níveis de

escolarização que possuam.

Dentre as capacidades e competências que todos devem ser estimulados a

adquirir ou desenvolver ao longo da vida sobressai a capacidade de avaliar criticamen-

te os meios de comunicação, de modo a não se deixarem manipular como pessoas,

como consumidores, como cidadãos, e de usá-los para interações a distância, seja em

decorrência de exigências da formação escolar, do meio em que vivem ou do mundo
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do trabalho, seja para a efetivação de articulações em nível planetário e para o conhe-

cimento de outros modelos de convivência social.

Desse modo, todos podem se tornar produtores ou reprodutores de novos

saberes, éticas e estilos de vida. Para que esse processo venha a ocorrer, é preciso

estimular crianças, adolescentes e educadores a aprenderem a interagir com as diver-

sas linguagens expressivas dos meios de comunicação. O convívio democrático nas

sociedades contemporâneas requer a (re)criação permanente de novas formas de pen-

sar, sentir e interagir, o que exige, entre outros requisitos, o desenvolvimento da

capacidade para localizar, acessar e usar da melhor forma a informação acumulada,

pois descrever, sistematizar e difundir conhecimentos será fundamental, e, para tal,

todos devem aprender a manejar a informação.

Cabe reiterar que não se considera essa temática restrita ao aspecto

profissionalizante ou mesmo de qualificação profissional. Trata-se de conhecimento

imprescindível a uma ação cidadã plena, e, assim como o processo de alfabetização

convencional é iniciado desde a mais tenra idade, é essencial que também o acesso e

o domínio do uso das tecnologias midiáticas e suas linguagens tenham início logo

cedo, em todos os espaços sociais e em particular nos educacionais.

1. Mídias na educação

Nesse contexto, considera-se a escola como um espaço privilegiado para

promover o conhecimento e a cidadania, por meio também do domínio das mídias,

ao propiciar a alfabetização midiática como parte dos processos de aprendizagem

e de forma articulada ao projeto político-pedagógico da escola, visando ao desen-

volvimento integral de crianças e jovens, em suas dimensões cognitivas, sociais e

afetivo-emocionais.

Ao considerar o potencial desses importantes meios de comunicação e de infor-

mação, não se pode deixar de reconhecer seu significado para o campo da educação

como veículo de interação capaz de ampliar a comunicação e a divulgação de informa-

ções, bem como de possibilitar a mobilização e a realização de ações conjuntas envol-

vendo sujeitos diferenciados, constituindo-se redes de comunicação. Assim, as NTIC

favorecem não só a produção e socialização de culturas, influenciando e promovendo

identidades, mas também permitem o acesso ao que se tem produzido em todo o

mundo ao longo do tempo, desde que se considere sua ampla democratização.

Tais atributos são, também, reconhecidos pelas instâncias governamentais,

como se observa abaixo, quando se ressalta que

[...] o emprego pedagógico do rádio e TV [...] amplia sobremaneira o acesso à informa-
ção, auxilia a formação do leitor crítico das diferentes mídias e possibilita a entrada na
escola das discussões mais atuais, amplia a possibilidade de exploração de temas e de
uso de formatos mais interessantes para a apresentação de informações (Brasil, 2005,
p. 9).

Tal compreensão se amplia ao dimensionar as possibilidades da web:
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[...] texto, som e imagem se encontram e intercombinam criando a possibilidade de
navegar através de diferentes suportes de informática. Uma mesma informação pode se
apresentar sob diferentes formatos, ampliando as possibilidades de aprendizagem
(Brasil, 2005, p. 10).

Ressalte-se que essa interface, tanto de caráter didático-pedagógico quanto

político, das mídias, quando devidamente democratizado o acesso, pode ser um im-

portante meio para potencializar a formação de sujeitos como produtores e difusores

da criação humana, objetivo último de um sistema educacional emancipatório, tal

como explicita Sette (2005):

As TIC oportunizam ao estudante não apenas o acesso ao conhecimento humano,
disponibilizado em meio digital ou via interatividade (in)direta com autores e leitores,
mas, principalmente, a produção e difusão de sua própria criação. Esses novos meios
de comunicação, quando democratizados, acessíveis a todos, ensejam e dão voz e
poder ao cidadão.

Dada a sua inegável importância, é premente que o poder público estabeleça

políticas públicas, estratégias e mecanismos que viabilizem a disponibilização

universalizada e democratizada dos recursos tecnológicos, o que já se vislumbra em

algumas iniciativas. Trata-se, contudo, de uma missão complexa que exige, em pri-

meira instância, mudanças nas estruturas organizacionais das instituições envolvidas,

implantação de infra-estrutura adequada e formação dos agentes educacionais.

Com relação ao primeiro aspecto, percebem-se as dificuldades para se alterar as

estruturas vigentes, reflexos de uma cultura instalada, que não prevê, em geral, nas

instituições, novos organogramas, funções, instâncias, perfis, que dependem do conheci-

mento e compreensão das novas demandas e principalmente da vontade política de efeti-

var mudanças, o que nem sempre acontece de modo ágil, na superação de entraves.

Por outro lado, a rápida obsolescência de equipamentos tecnológicos, na atua-

lidade, e a necessidade de assegurar a existência de sistemas de manutenção e de

suporte permanentes, bem como de infra-estrutura em geral, e de conectividade em

especial, constituem fatores que tornam a implantação dessas políticas um desafio

para o desenvolvimento de um projeto educacional que incorpore as novas tecnologias

da comunicação e da informação nos currículos escolares.

O terceiro aspecto, que trata da formação do professor, base para o desenvol-

vimento de projetos pedagógicos que utilizem as mídias e ensejem impactos nos

processos de aprendizagem e na sociedade, merece um olhar mais aprofundado, pois

constitui uma premissa indispensável, mesmo em presença satisfatória dos aspectos

citados, como se debaterá a seguir.

2. Desafios para a formação de professores e professoras

O grau de complexidade que envolve a questão da formação dos profissionais

da educação, em especial dos professores e professoras, amplia-se ainda mais quan-

do se propõe uma formação que atenda a novos requerimentos da prática docente, no

curso de uma história de formação que, não obstante os avanços, tem se deparado
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com entraves, de diversas ordens, que se interpõem à incorporação de mudanças nas

instituições formadoras. Evidência desta problemática pode ser observada nas dificul-

dades do processo de implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais1  dos cursos

de graduação nas Instituições de Ensino Superior (IES) no País, inclusive de ordem

epistemológica.

De fato, com o advento de um processo de tecnologização cada vez mais rápi-

do, os teóricos vêem-se às voltas com uma maior fluidez nas linhas que demarcam os

campos do conhecimento, bem como com uma crescente produção do conhecimento

que, a cada dia, faz cair por terra conceitos perenizados sob o rótulo de verdades.

Santos (2002, p. 57), nesse sentido, chama a atenção para o fato de que, "tal

como Descartes, no limiar da ciência moderna, exerceu a dúvida em vez de a sofrer,

nós, no limiar da ciência pós-moderna, devemos exercer a insegurança em vez de a

sofrer". De forma complementar, ele esclarece:

E isso é precisamente por estarmos numa fase de transição. Duvidamos suficientemen-
te do passado para imaginarmos o futuro, mas vivemos demasiadamente o presente
para podermos realizar nele o futuro. Estamos divididos, fragmentados. Sabemo-nos a
caminho, mas não exatamente onde estamos na jornada (Santos, 2002, p. 57-58).

Neste cenário, algumas questões se impõem: Como pode se estruturar a for-

mação do docente ao se considerar que o grande desafio para o professor é o de

contribuir para que os educandos pensem não à luz de uma verdade sólida e inexorável,

mas considerando epistemologicamente as diferentes verdades construídas e em per-

manente estado de inconclusão – fato que caracteriza o progresso científico? Como se

define a formação de professores, responsáveis também, em certa medida, pela for-

mação de cidadãos que são criados para um mundo que se funda num conhecimento

complexo e permanentemente em estado de mutação? O modo como tem se consti-

tuído tradicionalmente essa formação tem ajudado a preparar profissionais para no-

vas formas de atuação pedagógica? Como se comportam esses professores ao perce-

berem as diferentes oportunidades geradas pelas modernas tecnologias com as quais

se deparam, bem como os seus educandos? Percebem com clareza, que, dependendo

da situação mundial em que se posiciona o país em que exercem suas atividades,

pode lhes ser negado, e aos estudantes, o amplo acesso ao uso e à apropriação das

benesses tecnológicas, numa negação de direito à utilização de amplos recursos

tecnológicos, inclusive os midiáticos, que nem sempre são os mais avançados, mas

que permitem acesso ao mundo contemporâneo?

Esses questionamentos permitem vislumbrar que o currículo tradicional da

formação inicial no ensino superior encontra-se, de certo modo, em xeque, na medi-

da em que se faz imprescindível, cada vez mais, favorecer o debate crítico dos proces-

sos sociais, políticos e educacionais decorrentes das complexas mudanças no mundo

contemporâneo, o que implica superar o viés tecnicista e reducionista que ainda pre-

domina em muitos cursos. Aliás, não é outra a defesa que faz a Associação Nacional

1 Consultar www.mec.gov/cne
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pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope), combativa entidade do campo

educacional, quando propõe uma sólida formação teórica para os cursos de Pedago-

gia e Licenciaturas, bem como a articulação teoria-prática.

Com efeito, múltiplas determinações políticas, econômicas, sociais e culturais

foram configurando os espaços educacionais, o educador, o educando e suas práti-

cas. Nesse sentido, significativos aspectos da formação do docente são problematizados

e se tornam objetos de investigação, a exemplo dos modos intencionais de articulação

dos processos educativos com a Web para fins da aprendizagem, bem como a asso-

ciação das novas tecnologias à educação a distância. Muito embora as novas tecnologias

da comunicação e da informação ganhem cada vez mais espaço na sociedade brasilei-

ra, constata-se que há ainda um longo caminho a ser percorrido para que os cursos

de formação de professores possam explorar de forma pedagógica, criticamente  e

com qualidade, todas as alternativas de que as mídias dispõem.

Na verdade, o que diferencia, no limite, uma formação consistente no âmbito

do ensino superior de modo a atender a complexidade das sociedades contemporâne-

as é, sobretudo, a possibilidade de desenvolvimento de uma postura crítica diante de

uma realidade em permanente construção. As condições para viabilizar tal proposta

exigem também definições macropolíticas que redefinam a carreira profissional e a

questão salarial, que, por sua vez, influenciam a qualidade da formação inicial e con-

tinuada dos professores e professoras.

Com esse entendimento, as instituições formadoras devem levar em conta, na

definição dos currículos dos cursos de formação, processos pedagógicos que incen-

tivem uma perspectiva de abertura a novas aprendizagens de forma crítica e criativa e

que contribuam para superar a fragmentação e o reducionismo predominantes em

alguns cursos. Tal perspectiva orienta também o debate sobre as mídias na educação.

3. Formação de professores, EaD e uso das mídias

Inicialmente, duas questões se colocam como demarcadoras para o debate

sobre a relação formação de professores, EaD e mídias: a primeira diz respeito à

importância crescente atribuída aos sofisticados artefatos tecnológicos nos processos

interacionais na sociedade contemporânea; a segunda refere-se à centralidade desses

artefatos nos processos formativos dos profissionais da educação básica, em especial

dos professores e professoras, sobretudo no âmbito das universidades.

Entre os artefatos tecnológicos mais valorizados na sociedade atual encontra-

se o computador, cujo uso, nos seus primórdios, não se efetivava em contextos

escolares. Com efeito, o computador, que surge em função da indústria bélica, per-

correu um longo caminho até ser considerado uma tecnologia passível de ser utilizada

nos meios educacionais. Contudo, ao aportar nas escolas de nível básico no Brasil,

deixou em segundo plano o docente, que foi preterido em função de consultorias

especializadas no uso das tecnologias do campo da informática.

Tal fato pode explicar, em parte, a ausência de pressão dos setores organiza-

dos dos profissionais da educação junto às IES para que viessem a incorporar esse
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tipo de conhecimento aos currículos dos cursos de Pedagogia e das licenciaturas das

diversas áreas. Aliás, proposta dessa natureza para os currículos das licenciaturas foi

veiculada em trabalho anterior de Sette et al. (1995).

Tal requisito se torna mais urgente ao se observar que as mudanças aceleradas,

propiciadas pelo desenvolvimento técnico e tecnológico, têm uma repercussão tão forte

que as fronteiras paradigmáticas e epistemológicas estão sob permanente redefinição,

dada a célere evolução científico-cultural em todos os campos do conhecimento.

Nesse panorama, assume grande relevância a permanente atualização de pro-

fissionais, capazes de estimular, induzir e de participar ativamente dos processos de

mudanças, pela reconhecida necessidade de atualização dos conhecimentos em todos

os campos da atividade humana.

A educação é, neste sentido, certamente, um campo privilegiado, ao se consi-

derar a formação continuada dos educadores, sobretudo quando se trata da incorpo-

ração dos recursos midiáticos integrados ao cotidiano de suas práticas profissionais.

A preocupação com os processos de formação continuada dos profissionais

da educação está presente nas manifestações dos teóricos e das entidades históricas

da área como um dos princípios orientadores da estrutura e organização curricular

dos cursos de formação, como observa Freitas (1999, p. 32-33):

[...] formação inicial articulada à continuada, assim gerando solidez teórico-prática na
formação inicial, e diálogo permanente entre  'o locus de formação inicial e o mundo do
trabalho, por intermédio de programas e projeto de educação continuada'.

Mas não se deve esquecer que esse processo possui componentes políticos e

axiológicos muito fortes, devendo ser permeado por

[...] uma sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno educacional e
seus fundamentos históricos, políticos e sociais bem como o compromisso social e
político do profissional da educação, com ênfase na concepção sócio-histórica do
educador, estimulando uma análise política da educação (Freitas, 1999, p. 32).

É também à luz desses demarcadores que se deve considerar a inserção dos

recursos tecnológicos que vem se intensificando, paulatinamente, no meio educacio-

nal, exigindo-se novas teorias e métodos que correspondam a esse processo dinâmi-

co, tornando ainda mais imprescindível a concepção e a implantação de programas de

formação continuada para os atores envolvidos no processo de aprendizagem.

A incorporação das mídias e de suas linguagens no cotidiano escolar deverá

necessariamente se constituir foco temático no próprio processo de formação inicial

dos profissionais da educação como elemento comum de suas práticas e como objeto

de investigação científica.

A mera inclusão de disciplinas ou o uso pontual de recursos tecnológicos ou

mídias nos espaços de formação não têm demonstrado resultados eficientes quanto à

efetiva  incorporação desses instrumentos nos processos de aprendizagem. É funda-

mental que os docentes formadores se apropriem também do instrumental existente

e disponível, de modo que este passe a ser integrado, natural e permanentemente, às

metodologias no processo de formação do qual é mediador. Além disso, as mídias
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tornam-se também objeto de reflexão, problematização e experimentação ao longo da

formação inicial do professor. Nesse sentido, mostra-se relevante o estímulo às inici-

ativas voltadas aos formadores, especialmente aos docentes dos cursos de licenciatu-

ra, quanto à utilização das mídias no âmbito da Educação, conforme se observa em

Sette et al. (1995).

Uma formação que não contemple os aspectos citados acima e que se baseie

em pressupostos tradicionais, fragmentando ou isolando esses componentes, pode

implicar uma prática que valoriza a repetição e que trata de forma pouco criativa e

reduzida o potencial dos recursos tecnológicos disponíveis.

Um diferencial relevante quanto ao processo de formação inicial ou continuada

de docentes da educação básica incorporando as TIC refere-se à utilização, ao longo

de cursos de formação continuada, de metodologias centradas nas experiências

vivenciadas pelos cursistas, promovendo a integração de diversos sujeitos – estudan-

tes, professores, gestores etc. – em formação simultânea, ao mesmo tempo em que

contempla a integração teoria-prática desenvolvida em ambiente real, como explicitado

em Sette, Aguiar e Sette (2000).

As iniciativas de formação continuada, incentivadas inclusive na LDBEN, de-

vem incorporar, cada vez mais, as mídias nos processos pedagógicos, em especial em

ambientes de educação a distância. Essa incorporação certamente requer o desenvol-

vimento de políticas públicas que venham assegurar à população o acesso democráti-

co a esses recursos.

Com efeito, a presença cada vez mais forte das tecnologias na sociedade, em

todos os campos do conhecimento, exige que essa temática seja contemplada no

âmbito educacional. No debate sobre o uso das tecnologias no campo educacional

uma questão vem sempre à tona: a controvertida EaD.

Desde seu surgimento, a EaD tem se caracterizado como recurso que possibi-

lita a democratização do acesso ao conhecimento, principalmente no que se refere ao

binômio tempo-espaço. Por meio da EaD o cidadão tem a oportunidade de ampliar

seus conhecimentos, por um lado, organizando seu próprio esquema de horário de

estudo, pesquisa, realização de atividades etc., e, por outro, valendo-se da expertise

de especialistas localizados nos mais diversos rincões do País ou mesmo do planeta.

Há que fazer referência ainda às possibilidades oferecidas àqueles que possuem defi-

ciências de locomoção e que estariam excluídos dessa chance. Esses parecem ser

argumentos válidos a serem levados em conta na defesa da EaD que tenha por norte

a cidadania e o desenvolvimento humano (Sette et al., 2006).

Na atualidade, a EaD adquire novo alento e tem ampliado seu potencial como

modalidade de aprendizagem a partir do incremento tecnológico, mais especificamen-

te com o advento das NTIC. Desde a utilização da correspondência postal como meio

de comunicação, passando pelo rádio, pela televisão e mais recentemente chegando-

se à rede internet e à TV digital, a EaD, como reconhecem os estudiosos da área,

assume proporções e alcances jamais vistos anteriormente.

Contudo, esse é um movimento que deve ser visto, sobretudo, com senso

crítico e leitura macropolítica, porque se trata de um tema controvertido. Sabe-se que

essa crescente valorização não pode ser vista de forma dissociada dos marcos que

reordenam a política no bojo de um processo econômico mais amplo em que o acesso
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às tecnologias realiza-se de modo desigual, em função das especificidades do País.

Quase sempre esse cenário possui relação direta com o estatuto do País em relação à

produção e à diferenciação de utilização de suas estruturas tecnológicas, havendo

maior investimento naquele que interessa ao capital. Existem, ainda, barreiras a se-

rem superadas, além das econômicas, tais como a do acesso às tecnologias, as idio-

máticas e culturais em geral.

Por outro lado, é cada vez mais forte a movimentação da sociedade em busca

do acesso a essas tecnologias, o que significa, no limite, lutas pela efetiva democrati-

zação da educação, pelo pleno acesso aos meios de comunicação e, em especial, à

internet. Esse destaque deve-se, sobretudo, ao fato de se tratar de um recurso que

oferece uma oportunidade de dupla-via: o acesso ao conhecimento acumulado pela

humanidade, disponível na rede, e, ao mesmo tempo, para quem a acessa, a possibi-

lidade de oferecer ao mundo os resultados de suas próprias reflexões, experiências,

estudos, pesquisas - ou seja, de seu conhecimento.

É bem verdade que se vive em uma sociedade excludente, onde as necessida-

des mais básicas da maioria da população não são satisfatoriamente atendidas, e,

assim, o acesso às tecnologias ainda está restrito a um pequeno grupo privilegiado.

Contudo, mesmo considerando essas precárias condições, é necessário conjugar es-

forços de governos e da sociedade civil para superar e vencer obstáculos, e, para

tanto, os meios de comunicação representam importante fator catalisador. Urge, por-

tanto, uma tomada de posição por parte da sociedade organizada, exigindo dos seto-

res responsáveis que seja priorizada a democratização do acesso aos meios de comu-

nicação, em particular à internet e à TV digital, para todos os segmentos sociais.

Nesse contexto, no campo da educação, na formação de professores em geral e

na EaD, as mídias se constituem poderosos recursos capazes de concorrer para o

desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem que contribuam para a forma-

ção cidadã. Para efetivar essa intenção, torna-se fundamental assegurar a presença das

mídias nos currículos das instituições formadoras dos profissionais da educação e nos

processos de formação continuada, como práticas e como objeto de investigação.

Exige-se, portanto, uma ação política que assegure investimentos e recursos materiais

e possibilite o desenvolvimento de programas e projetos institucionais articulados nas

três esferas jurídico-administrativas (União, Estados e municípios), capazes de impulsi-

onar mudanças concretas nos currículos e práticas pedagógicas nas redes escolares.

Pode-se considerar como uma iniciativa governamental que pretende se inserir

nesta lógica o Programa de Formação Continuada em Mídias na Educação, do Minis-

tério da Educação com o apoio de outros setores, como as Secretarias de Educação e

as Instituições Públicas de Educação Superior. O escopo do Programa abrange módulos

para profissionais da educação, no sentido de fomentar o uso de impressos, rádio,

televisão e informática.2

2 Uma versão-piloto do Programa foi implantada on-line, em 2005, para 1.200 potenciais multiplicadores e tutores de todos os
Estados brasileiros; em 2006, foi iniciada a oferta do Ciclo Básico, on-line, com certificação em extensão, para dez mil profissionais
de Educação Básica do Sistema Público em todo o País, com o objetivo de proporcionar formação continuada para o uso pedagó-
gico das diferentes tecnologias da informação e da comunicação – TV e vídeo, informática, rádio e impressos –, de forma integrada
ao processo de aprendizagem, aos  profissionais de educação.
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É importante assegurar, nesse tipo de iniciativa, o estímulo à integração, à

articulação e à autoria, por parte dos sujeitos envolvidos, o que poderá emprestar ao

Programa um caráter inovador, como um espaço gerador de cidadania e de novas

possibilidades de construção do conhecimento, por meio do domínio das tecnologias

e suas linguagens.

O acompanhamento e a avaliação dessa iniciativa e de políticas similares que

estão em curso no Brasil e em outros países precisam ser incentivados, de modo que

os seus impactos na realidade educacional e social sejam devidamente dimensionados,

servindo para modelar novas políticas de inclusão social.

Considerações finais

A presença das mídias em todos os setores da sociedade e particularmente no

campo da formação dos profissionais da educação deve ser vista como mais um

desafio permanente na construção de sociedades democráticas e de cidadãs e cida-

dãos críticos e participativos.

No Brasil, as polêmicas que atravessam o campo da formação dos profissio-

nais da educação, em especial dos professores e professoras, demonstram cabalmen-

te que há um longo percurso a ser percorrido na busca de consensos a respeito do

uso das tecnologias e recursos midiáticos como componentes curriculares e pedagó-

gicos nos cursos de formação de profissionais para a educação básica. As controvér-

sias em torno da utilização da EaD em processos formativos, particularmente nos

cursos de Pedagogia e nas licenciaturas, indicam a necessidade de ampliação do deba-

te, das pesquisas e da instauração de processos de avaliação que, simultaneamente,

contribuam para o avanço do conhecimento e subsidiem a formulação de políticas,

programas e ações institucionais neste campo.

Não são poucos os desafios que se apresentam no âmbito da formação de

professores para a educação básica, dada a ausência de um sistema nacional de for-

mação que considere o tripé formação, salário e condições materiais de trabalho. Por

outro lado, as políticas governamentais voltadas para a formação de professores e

professoras para a educação básica, em especial as que estão sinalizadas no Plano de

Desenvolvimento da Educação (PDE), contemplam o uso massivo das mídias, particu-

larmente na Universidade Aberta do Brasil (UAB), considerada a estratégia principal

para garantir a formação de professores no País. Nesse cenário, que tem suscitado

polêmicas, haverá, certamente, a proliferação de projetos, nas IES, em todas as regi-

ões do País, em que a EaD e as mídias estarão cada vez mais presentes.

Tal perspectiva exigirá a atenção dos setores interessados ou envolvidos com a

questão da formação de professores para procederem as intervenções necessárias

que concorram para a afirmação de projetos que contribuam para a ampliação da

cidadania. O acervo de conhecimento acumulado, neste campo, resultante da pesqui-

sa científica da área e das lutas históricas em defesa da formação desses profissio-

nais, constitui um legado importante para sedimentar a construção de referenciais

teórico-práticos que incorporem os avanços científico-tecnológicos produzidos pela
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humanidade e que apontem para o fortalecimento da educação e das conquistas da

cidadania.
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Desenho didático para educação on-line
Edméa Santos
Marco Silva

Introdução

Qualquer que seja o nome que se dê ao espírito do nosso tempo, "sociedade do

conhecimento" (Drucker, 1994), "sociedade informática" (Shaff, 1995), "cibercultura"

(Lévy, 1999; Lemos, 2002), "era digital" (Santaella, 2001), "sociedade em rede" (Castells,

1999, 2003), "sociedade da informação" (CMSI),1  vivemos a consolidação do cenário

sociotécnico marcado pelo computador on-line. Nesse cenário, a educação a distância

encontra-se diante da oportunidade de apresentar-se com uma disposição

comunicacional que nunca lhe foi facultada por seus usuais meios de transmissão

(rádio, impresso e televisão): a interatividade on-line. Essa disposição comunicacional

vem revolucionar a educação a distância porque, graças às disposições técnicas do

computador em rede, potencializa a docência e a aprendizagem não mais como peda-

gogia da transmissão.

Na sala de aula on-line, conhecida como "ambiente virtual de aprendizagem"

ou "plataforma de EaD", um curso ou uma aula podem abranger conteúdos de apren-

dizagem, propostas de trabalho e de avaliações e, no mesmo ambiente, dispor de

interfaces de construção da comunicação e do conhecimento, tudo estruturado a

partir de um desenho didático, isto é, da estrutura de apresentação do conjunto de

conteúdos e de situações de aprendizagem compostos e dispostos estrategicamente
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de modo a serem utilizados pelo docente e pelos cursistas com a finalidade de

potencializar a construção coletiva da comunicação, do conhecimento, da docência,

da aprendizagem e da avaliação.

A educação via internet vem se apresentando como grande desafio para o

professor acostumado à pedagogia da transmissão e aos seus modelos de desenho

didático instrucional para cursos presenciais e a distância via meios de massa. São

dois universos distintos, no que se refere ao paradigma comunicacional próprio de

cada um: a aula tradicional – presencial ou a distância – está vinculada ao modelo um-

todos, separando emissão e recepção; a sala de aula on-line, sem deixar de contem-

plar a transmissão, está inserida no contexto sociotécnico que favorece colaboração

todos-todos, graças às potencialidades do computador e da internet.

O desenho didático precisará levar em conta que no contexto sociotécnico do

computador on-line não há prevalência da mídia de massa baseada na lógica da trans-

missão e no controle do pólo da emissão. Precisará levar em conta que o ambiente

on-line de aprendizagem permite ao docente e aos discentes a comunicação persona-

lizada, operativa e colaborativa em rede. Afinal, os conteúdos e situações de aprendi-

zagem dispostos na sala de aula on-line não devem ser assistidos e sim operados

individual e coletivamente, porque são expressões da codificação digital que oferecem

imersão, operatividade e interatividade aos indivíduos e aos grupos – experiência

incomum na mídia de massa.

Este texto vem mostrar que o desenho didático não poderá subutilizar o digital,

pois estaria limitando a autoria dos docentes e dos discentes. Em lugar de transmitir

lições-padrão centradas na oratória do mestre ou em apostilas eletrônicas, o desenho

didático precisará lidar com ambientes on-line compostos de interfaces, de conteúdos

e de proposições de atividades e de avaliação da aprendizagem. Em lugar de transmitir

informações, o desenho didático deverá oferecer aos docentes e discentes um plus

comunicacional de modo expressamente complexo presente na mensagem que se

abre ao aprendiz como possibilidade de responder ao sistema de expressão e de

dialogar com ele.

1. O cenário sociotécnico atual e perspectivas para a educação
on-line

O computador on-line não é tela de recepção para o indivíduo solitário. É cam-

po de possibilidades para a ação do interagente que interage facilmente com outros

interagentes a partir de imagens, sons e textos plásticos e dinâmicos em sua condição

digital. O digital possui uma qualidade semiótica intrínseca definida matematicamen-

te, em combinações numéricas de "1" e "0". Ou seja, a existência imaterial da mensa-

gem on-line confere aos interagentes a liberdade de manipular infinitamente os dados

digitalizados, criando e recriando novas possibilidades de representação e de navega-

ção, de acordo com as suas decisões em um campo de referências multidirecionadas.

Isso faz do computador on-line não um meio de transmissão de informação,

como a televisão enquanto suporte altamente utilizado em educação a distância, mas
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espaço de adentramento e manipulação em janelas móveis, plásticas e abertas a múl-

tiplas conexões entre conteúdos e interagentes geograficamente dispersos. Para além

das interferências, modificações e operatividades nos conteúdos presentes na tela do

computador off-line, os interagentes podem interagir realizando compartilhamentos e

encontros de colaboração síncronos e assíncronos.

Assim entendido, o computador on-line renova a relação do interagente com a

imagem, com o texto, com o som, com o registro, com o conhecimento. Ele permite

o redimensionamento da mensagem, da emissão e da recepção para além da distri-

buição de pacotes de informação de A para B ou de A sobre B própria dos meios de

massa tradicionalmente utilizados em educação a distância.

Na modalidade comunicacional massiva a mensagem é fechada, uma vez que a

recepção está separada da produção. O emissor é um apresentador que atrai o recep-

tor de maneira mais ou menos sedutora para o seu universo mental, seu imaginário,

sua récita. Quanto ao receptor, seu estatuto nessa interação limita-se à assimilação

passiva ou inquieta, mas sempre como recepção separada da emissão.

A prevalência histórica da lógica da transmissão em massa perde sua força no

cenário sociotécnico, que ganha forma a partir das transformações recentes do social

e do tecnológico imbricados (Silva, 2006):

• Social. Há um novo espectador menos passivo diante da mensagem mais

aberta à sua intervenção. Ele aprendeu com o controle remoto da TV, com o

joystick do videogame e agora aprende como o mouse e com a tela tátil. Ele

migra da tela da TV para a tela do computador conectado à internet. É mais

consciente das tentativas de programá-lo e mais capaz de esquivar-se delas.

Evita acompanhar argumentos lineares que não permitem a sua interferência

e lida facilmente com ambientes midiáticos que dependem do seu gesto

instaurador que cria e alimenta a sua experiência comunicacional;

• Tecnológico. O computador conectado à internet permite ao interagente cri-

ação e controle dos processos de informação e comunicação mediante ferra-

mentas e interfaces de gestão. Diferindo profundamente da TV, enquanto

máquina restritiva e centralizadora, porque baseada na transmissão de

informações elaboradas por um centro de produção (sistema broadcast),

o computador on-line apresenta-se como sistema aberto aos interagentes,

permitindo autoria e co-criação na troca de informações e na construção

do conhecimento.

Nesse cenário ocorre a transição da lógica da distribuição (transmissão) para a

lógica da comunicação (interatividade). Uma modificação profunda no esquema clás-

sico da informação baseado na ligação unilateral emissor-mensagem-receptor

(Marchand, 1987) é assim caracterizada:

• o emissor não emite mais no sentido que se entende habitualmente uma

mensagem fechada. Ele oferece um leque de elementos e possibilidades à

manipulação do receptor;
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• a mensagem não é mais emitida, não é mais um mundo fechado, paralisado,

imutável, intocável, sagrado – é um mundo aberto em rede, modificável à

medida que responde às solicitações daquele que a consulta;

• o receptor não está mais em posição de recepção clássica – é convidado à

livre criação, e a mensagem ganha sentido sob sua intervenção.

Os fundamentos da interatividade podem ser encontrados em sua complexida-

de nas disposições técnicas do computador on-line. São três, basicamente: a) partici-

pação-intervenção: participar não é apenas responder "sim" ou "não" ou escolher uma

opção dada – supõe interferir no conteúdo da informação ou modificar a mensagem;

b) bidirecionalidade-hibridação: a comunicação é produção conjunta da emissão e da

recepção, é co-criação – os dois pólos codificam e decodificam; c) permutabilidade-

potencialidade: a comunicação supõe múltiplas redes articulatórias de conexões e

liberdade de trocas, associações e significações. Estes fundamentos podem garantir o

sentido não banalizado do conceito e inspirar o rompimento com a lógica da trans-

missão e abrir espaço para o exercício da participação genuína, isto é, participação

sensório-corporal e semântica e não apenas mecânica (Silva, 2006).

Segundo Couchot (1997, p. 143), interatividade "é o pão cada vez mais cotidi-

ano de uma sociedade inteira". Com base nessa modificação no tripé da comunicação,

o conceito interatividade exprime a disponibilização consciente de um plus

comunicacional de modo expressamente complexo presente na mensagem e previsto

pelo emissor, que abre ao receptor possibilidades de responder ao sistema de expres-

são, de dialogar e criar com ele.

No contexto sociotécnico do computador on-line, a interatividade manifesta-

se nas práticas comunicacionais, como e-mails, listas, blogs, videologs, jornalismo

on-line, Wikipédia, YouTube, MSN Messenger, Orkut, chats, MP3 e novos empreen-

dimentos que aglutinam grupos de interesse, como cibercidades, games, softwares

livres, ciberativismo, webarte, música eletrônica. Cada sujeito pode adicionar, reti-

rar e modificar conteúdos dessa estrutura; pode disparar informações e não so-

mente receber, uma vez que o pólo da emissão está liberado; pode alimentar laços

comunitários de troca de competências, de coletivização dos saberes, de constru-

ção colaborativa de conhecimento e de sociabilidade (Lemos, 2002).

O digital é responsável por uma revolução tecnológica e cultural sem preceden-

tes, a partir da transformação de átomos em bits, que dá origem à "vida digital"

(Negroponte, 1996). A codificação digital ou digitalização garante o caráter plástico,

fluido, hipertextual, interativo e tratável em tempo real do conteúdo da mensagem.

A passagem do analógico para o digital permite a manipulação de documentos, a

criação e estruturação de elementos de informação, as simulações, as formatações

evolutivas nos ambientes on-line de informação e comunicação concebidos para criar,

gerir, organizar, fazer movimentar uma documentação completa com base em textos,

imagens e sons.

Ao retirar a informação do mundo analógico – o mundo “real”, compreensível e palpá-
vel para os seres humanos – e transportá-la para o mundo digital, nós a tornamos
infinitamente modificável. [...] nós a transportamos para um meio que é infinita e
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facilmente manipulável. Estamos aptos a, de um só golpe, transformar a informação
livremente – o que quer que ela represente no mundo real – de quase todas as maneiras
que desejarmos e podemos fazê-lo rápida, simples e perfeitamente. [...] Em particular,
considero a significação da mídia digital sendo manipulável no ponto da transmissão
porque ela sugere nada menos que um novo e sem precedente paradigma para a edição
e distribuição na mídia. O fato de as mídias digitais serem manipuláveis no momento
da transmissão significa algo realmente extraordinário: usuários da mídia podem dar
forma a sua própria prática. Isso significa que informação manipulável pode ser infor-
mação interativa (Feldman, 1997, p. 4).

Digital significa, portanto, uma nova materialidade das imagens, sons e textos

que, na memória do computador, são definidos matematicamente e processados por

algoritmos, que são conjuntos de comandos como disposição para múltiplas

formatações-intervenções-navegações operacionalizadas pelo computador. Uma vez

que a imagem, o som e o texto, em sua forma digital, não têm existência material,

podem ser entendidos como campos de possibilidades para a autoria dos interagentes.

Isto é, por não terem materialidade fixa, podem ser manipulados infinitamente, de-

pendendo unicamente de decisões que cada interagente toma ao lidar com seus peri-

féricos de interação, como mouse, tela tátil, joystick, teclado.

A "geração digital" (Tapscott, 1999) transita da tela da TV de massa para a tela

do computador on-line, cujas disposições comunicacionais requerem das escolas e

das universidades qualitativos investimentos na docência e na gestão da educação via

internet. Em particular, a educação on-line vive essa oportunidade com o computador

on-line, que oferece disposições técnicas que contemplam a expressão de fundamen-

tos essenciais da educação como diálogo, compartilhamento de informações e de

opiniões, participação, autoria criativa e colaborativa. As disposições técnicas conhe-

cidas como fórum de discussão, chat, portfólio e blog podem ser facilmente instala-

das ou disponibilizadas no ambiente da sala de aula on-line. São intefaces on-line ou

espaços de encontro dos cursistas capazes de ensejar a construção coletiva da comu-

nicação e do conhecimento na internet.

O desenho didático precisará se dar conta de que pode potencializar a comuni-

cação e a aprendizagem e não subutilizar as interfaces on-line que reúnem um conjun-

to de elementos de hardware e software destinados a possibilitar aos estudantes

agregações, associações e significações como autoria e co-autoria. Pode integrar vá-

rias linguagens (sons, textos, imagens) na tela do computador on-line. A partir de

ícones e botões acionados por cliques no mouse, toques na tela ou combinação de

teclas, janelas de comunicação se abrem possibilitando interatividade no chat, fórum,

lista, blog e portfólio reunidos no ambiente on-line de aprendizagem.

O desenho didático pode lançar mão de proposições e de interfaces para a co-

criação da comunicação e da aprendizagem em sua sala de aula on-line. Elas deverão

favorecer bidirecionalidade, sentimento de pertença, trocas, crítica e autocrítica, dis-

cussões temáticas, elaboração colaborativa, exploração, experimentação, simulação e

descoberta, elementos essenciais à prática educativa sintonizada com espírito do nos-

so tempo sociotécnico e com a formação cidadã. Para garantir qualidade em sua

autoria, o professor precisará contar não apenas com o computador on-line, mas com

um desenho didático que favoreça a expressão do diálogo, do compartilhamento e da

autoria criativa e colaborativa.
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2. O desenho didático para sala de aula on-line

Com a emergência dos ambientes on-line de aprendizagem muitas são as pos-

sibilidades e iniciativas (de pequeno, médio e grande porte vivenciadas por pessoas e

por organizações) de produção de cursos e atividades on-line. Estas, por sua vez,

podem subutilizar o potencial interativo das tecnologias digitais. É comum encontrar-

mos cursos e atividades on-line estruturados pela lógica do desenho instrucional

comumente utilizada nas mídias de massa. O simples fato de termos acesso a uma

"plataforma de educação a distância" não garante a qualidade educacional, comunicacional

e tecnológica em educação on-line (Santos, 2002).

É comum encontrar cursos on-line que apenas disponibilizam textos lineares e

outros materiais digitalizados para estudo, muitas vezes chamados de recursos didá-

ticos. Estes, na maior parte dos casos, servem apenas como fonte de informação e

leitura para a construção de tarefas, geralmente individuais, que devem ser

disponibilizadas para correção efetuada pelo assim chamado professor-tutor. Tal prá-

tica não garante o diálogo, a interatividade ou construção coletiva da comunicação e

do conhecimento.

Neste sentido, o conhecimento acaba sendo sinônimo de informação, muitas

vezes expressado de forma linear e chapada no formato ".pdf", ou formato de texto

digital compactado que não permite articulações hipertextuais. Então, vale a pena

indagar: oferecer um curso on-line é apenas disponibilizar em ambientes on-line tex-

tos em ".pdf" e abrir fóruns de discussão apenas para tirar dúvidas conceituais sobre

os materiais disponibilizados? Qual a diferença de um curso on-line para um curso

baseado na mídia de massa? Será a internet e suas interfaces uma mídia para distri-

buição de pacotes instrucionais? Por que não lançar mão do potencial do digital e da

interatividade disponibilizadas nas interfaces síncronas e assíncronas? Como

potencializar o uso da internet para promover práticas em educação on-line de

qualidade? O docente on-line é apenas aquele ou aquela que, de forma reativa,

disponibiliza informação, tira dúvidas e corrige tarefas?

Pensar a prática pedagógica para a educação on-line é antes de qualquer coisa

pensar um desenho didático interativo como arquitetura que envolve o planejamento,

a produção e a operatividade de conteúdos e de situações de aprendizagem, que

estruturam processos de construção do conhecimento na sala de aula on-line. Estes

conteúdos e situações de aprendizagem devem contemplar o potencial pedagógico,

comunicacional e tecnológico do computador on-line, bem como das disposições de

interatividade próprias dos ambientes on-line de aprendizagem.

Uma sala de aula on-line não é apenas o conjunto de ferramentas infotécnicas,

mas um ambiente que se auto-organiza nas relações estabelecidas pelos sujeitos com

os objetos técnicos que interagem e se afetam mutuamente ao longo do processo de

construção do conhecimento. Neste sentido, é preciso que o desenho didático con-

temple uma intencionalidade pedagógica que garanta a educação on-line como obra

aberta, plástica, fluida, hipertextual e interativa. Caso contrário, repetirá práticas

próprias da pedagogia da transmissão.

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 105-120, jan. 2009.



111

Os ambientes on-line de aprendizagem são compostos por um conjunto de

interfaces2  de conteúdo e de comunicação. Interfaces de conteúdo são os dispositivos

que permitem produzir, disponibilizar e compartilhar conteúdo digitalizado em diversos

formatos e linguagens (textos, áudio, imagens estáticas e dinâmicas) mixadas ou não. As

interfaces de comunicação são aquelas reservadas para interatividade entre os interlocutores.

Estas podem ser síncronas, de comunicação em tempo real (chats e webconferências), ou

assíncronas, de comunicação em diferentes tempos (correio eletrônico, fóruns, listas de

discussão, portfólios, diários, blogs, glossários, wikis). Entretanto, conteúdo e comunica-

ção são elementos híbridos e imbricados, uma vez que não se pode conceber conteúdo

apenas como informação para auto-estudo ou como material didático construído previa-

mente pelo professor ou pela equipe de produção. Ademais, conteúdos são construídos

pelos interlocutores que, dialogicamente, produzem sentidos e significados mediados

pelas interfaces síncronas e assíncronas de comunicação (Santos, 2006a).

O desenho didático é a arquitetura de conteúdos e situações de aprendizagem para

estruturar uma sala da aula on-line contemplando as interfaces de conteúdo e de comuni-

cação. Antes da criação dos conteúdos e das situações de aprendizagem a serem

disponibilizados nas interfaces, é necessário atentar para algumas questões de planeja-

mento: Qual o contexto socioistórico e cultural dos aprendentes? Quais seus perfis

sociocognitivo e político-cultural? Quais são suas expectativas para o curso on-line? Qual

a infra-estrutura tecnológica de que dispõem os docentes e os cursistas? Que competên-

cias pretendemos mobilizar nos aprendentes? Que profissionais podem ser agregados ao

projeto para uma produção interdisciplinar? Que conteúdos abordar? Como arquitetar o

curso nas interfaces de conteúdos e de comunicação? Como estruturar os conteúdos, os

objetos e as situações de aprendizagem em hipertexto? Como conciliar situações de apren-

dizagem individuais (auto-estudo) com situações de aprendizagem interativas (aprendiza-

gem colaborativa)? Como aproveitar as situações de aprendizagem como dispositivos

para uma avaliação formativa? Quais indicadores utilizar para avaliar a aprendizagem a

partir das participações nas interfaces de comunicação? Que interfaces de conteúdos e de

comunicação utilizar em cada aula, fase, bloco, módulo ou unidade do curso?

Estas são indagações importantes para a arquitetura de um desenho didático

na sala de aula on-line. Para respondê-las é preciso atentar para três bases essenciais

da produção e estruturação dos conteúdos e das situações de aprendizagem.

2.1 A equipe de produção interdisciplinar

No contexto da pedagogia da transmissão o desenho didático produzido não

se transforma ao longo da docência, limitando esta à execução de conteúdos e de

2 Usa-se equivocadamente o termo "ferramenta" no lugar de "interface". A ferramenta está para a sociedade industrial como
instrumento individual de fabricação, de manufatura. A interface, no contexto sociotécnico do computador on-line, é espaço
coletivo de comunicação entre duas ou mais faces humanas ou infotécnicas geograficamente dispersas. É mais do que um
mediador de interação ou tradutor de sensibilidades entre as faces. Isso seria "ferramenta", termo inadequado para exprimir o
sentido de ambiente de encontro e de interatividade no "ciberespaço" ou "universo paralelo de zeros e uns" (Johnson, 2001, p. 19).
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situações de aprendizagem fechados como pacotes de informação. Essa postura revela a

separação entre os que pensam e produzem o desenho didático (equipe de produção) e

aqueles que o executam (professores-tutores). Aos cursistas cabe a obrigação do cumpri-

mento das tarefas que abrem poucas brechas para a co-autoria do processo concebido

como programa, que "é uma seqüência de ações predeterminadas que só pode se realizar

num ambiente com poucas eventualidades e desordens" (Morin, 1999, p. 192).

No contexto do computador on-line e da interatividade será preciso subverter

a lógica da transmissão. O desenho didático deve ser concebido como produção cole-

tiva que abre espaços para autoria de todos os sujeitos envolvidos (equipe de produ-

ção, docentes e cursistas). O desenho didático será, portanto, obra aberta ou propo-

sição estratégica como "arte de utilizar as informações que aparecem na ação, de

integrá-las, de formular esquemas de ação e de estar apto para reunir o máximo de

certezas para enfrentar a incerteza" (Morin, 1999, p. 192).

O desenho didático, assim entendido, requer competências específicas da

equipe de produção, que, juntamente com a atuação dos docentes e dos cursistas,

fará dele um campo de possibilidades para construção do conhecimento na sala de

aula on-line. Os componentes da equipe de produção deverão atuar de forma

interdisciplinar, articulando seus saberes.

A autoria em educação on-line deve ser descentralizada, sendo a equipe

interdisciplinar a autora de todo o processo. Quando o trabalho é norteado por expe-

riências intencionais de interação entre as disciplinas e especialistas com intercâmbi-

os, enriquecimentos mútuos e produção coletiva de conhecimentos, estamos diante

de uma prática interdisciplinar. A interdisciplinaridade se caracteriza pela qualidade

das relações e não apenas pela quantidade de intercâmbios (Santos, 2003). Os objeti-

vos conceituais, atitudinais e procedimentais são ressignificados dentro e fora do
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limite de cada área do conhecimento. As relações deixam de ser remotas e/ou pontu-

ais para serem estruturadas pela colaboração, cooperação e coordenação intencional

de um projeto.

2.2 O hipertexto como estrutura

O desenho didático estruturado como hipertexto permite que o aprendente

teça sua autoria operando em vários percursos e leituras plurais. A disponibilidade do

diálogo com vários autores/leitores permite acesso e negociação de sentidos

ressignificando a noção de autoria. O suporte informática permite que através dos

links o leitor adentre espaços e conteúdos e construa seus próprios caminhos de

leitura não mais presos à linearidade das páginas e do documento com início, meio e

fim, dos limites das margens, nas notas de rodapés. O fim no hipertexto é sempre um

novo começo caleidoscópico, no qual simultaneamente podemos ler vários textos,

cortar, colar e criar intertextos.

Desde a invenção da escrita o texto foi pensado e praticado como um dis-

positivo linear, como sucessão retilínea de caracteres, apoiada num suporte plano.

O hipertexto não é mais um texto, mas uma imensa teia de textos interconectados.

A leitura deixa de cumprir a linearidade de um livro para engajar-se na associação

de textos que correm paralelamente ou que se tangenciam em determinados pon-

tos, permitindo optar entre prosseguir na mesma linha ou enveredar por um outro

caminho. A maneira mais usual de visualizar a escritura e a leitura hipertextual é

através de janelas conectadas na tela do computador, que se pode ir abrindo sem-

pre que necessário, e também através de "elos" (links) que ligam determinadas

palavras-chave de um texto a outros conectados à teia (Machado, 1993; Landow,

1992, 1994).

A idéia de hipertexto eletrônico foi enunciada pela primeira vez por Vannevar

Bush, em 1945. Este matemático imaginava um sistema de organização de informa-

ções que funcionasse de modo semelhante ao sistema de raciocínio humano: associativo,

não-linear, intuitivo, muito imediato. Nos anos 1960, Theodor Nelson criou o termo

"hipertexto" para exprimir o funcionamento da memória do computador.

O desenho didático pode estruturar-se como hipertexto assim entendido para

exprimir o perfil da sala de aula on-line engendrada pela co-autoria da equipe de

produção, do docente e dos cursistas na construção da aprendizagem e da própria

comunicação – a sala de aula on-line, não mais centrada na figura do professor, mas

possuidora permanente de diversos centros em que se dão a constante construção e

a renegociação dos atores em jogo. Nela, a aprendizagem se dá com as conexões de

imagens, sons, textos, palavras, diversas sensações, lógicas, afetividades e com to-

dos os tipos de associações. O docente não perde sua autoria enquanto mestre. De

pólo transmissor ele passa a agente provocador de situações, arquiteto de percursos,

mobilizador da inteligência coletiva.

O hipertexto se apresenta como novo paradigma tecnológico que liberta o usuá-

rio da lógica unívoca, da lógica da distribuição de informação, próprias da mídia de
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massa e dos sistemas de ensino predominantes no século 20; democratiza a relação do

indivíduo com a informação, permitindo que ele ultrapasse a condição de consumidor,

de espectador, para a condição de sujeito operativo, participativo e criativo. Pode-se

dizer, então, que o hipertexto é o grande divisor de águas entre a comunicação massiva

e a comunicação interativa. Pode-se dizer, enfim, que "o hipertexto é essencialmente um

sistema interativo" e que, materializado no chip, faz deste o "ícone por excelência da

complexidade em nosso tempo" (Machado, 1997, p. 183 e 254).

O desenho didático precisará estruturar links com textos, imagens, sons, pala-

vras, páginas, gráficos, etc. E para a elaboração de conteúdos de aprendizagem deve-

rá contemplar princípios do hipertexto eletrônico, como usabilidade (fácil acesso à

informação, navegabilidade intuitiva), multivocalidade (vários pontos de vista),

intratextualidade (conexões no mesmo documento), intertextualidade (conexões com

outros documentos), multilinearidade (leituras sem hierarquias) (Lemos, Cardoso,

Palácios, 1999).

Especificamente sobre o conteúdo proposto em um curso on-line, pode-se

dizer que é um conjunto de informações, disposições e proposições definidas pelo

desenho didático e estruturadas pelo web-roteirista como conteúdo vivo, isto é, que

pode ser modificado e ampliado ao longo de todo o curso, quando os sujeitos impri-

mem seus sentidos, significados e compartilham suas experiências pessoais e profis-

sionais no ambiente virtual de aprendizagem.

Fica a cargo do web-roteirista a arquitetura dos conteúdos produzidos pelo

especialista (conteudista). Ele dispõe os conteúdos numa teia que envolve debate me-

diado por interfaces de comunicação síncronas e assíncronas. Ele precisa cuidar da

dinâmica das ações dos cursistas ou interagentes.

2.3 O web-roteiro

O roteiro para a web é um web-roteiro. O desenho didático se estrutura inici-

almente no web-roteiro, ou seja, na sistematização hipertextual das temáticas de um

curso com seus conteúdos e situações de aprendizagem.

As situações de aprendizagem são desafios à atuação criativa do aprendente

solitário e também à participação colaborativa. Elas devem expressar a materialidade

da ação do aprendente, isto é, as situações de aprendizagem propostas devem

engajar uma teia de possibilidades materializadas nas disposições de software, de

banco de dados e de conectividade disponibilizadas aos aprendentes. O web-rotei-

ro deve expressar a conectividade e a dinâmica das interações dispostas como

situações de aprendizagem e como base para se criar e professorar um curso

on-line (Silva, 2003).

Para arquitetar os conteúdos em hipertexto on-line pode ser utilizada a técnica

dos mapas conceituais para sua estruturação em web-roteiro. Os mapas conceituais

são diagramas que indicam relações, conexões ou associações entre os conceitos,
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hipermídia e interfaces. É possível utilizar softwares para a criação de mapas conceituais.

Um exemplo é o CMapTolls 3 (Santos, 2006b).

Tendo os conteúdos e as situações de aprendizagem mapeados, o próximo

passo é roteirizá-los no formato do hipertexto on-line, dispostos em rede de interfaces

de apresentação e de comunicação e não no modelo linear ou hierárquico.

3 O Cmap Tools (http://www.uwf.com) foi desenvolvido pelo IHMC – University of West Florida, sob a supervisão do Dr. Alberto
J. Cañas. URL para download gratuito do software: http://cmap.ihmc.us/download/, que permite construir, navegar, compartilhar
mapas conceituais de forma individual ou colaborativa.

Há o web-roteiro estruturado como narrativa linear de conteúdos e atividades;

há o modelo hierárquico, que encadeia conteúdos e atividade a partir de pré-requisi-

tos; e há o hipertextual, capaz de fazer jus à dinâmica interativa da web. O responsá-

vel pelo roteiro, seja ele o próprio especialista ou mesmo o web-roteirista ou dese-

nhista didático, precisará atentar para a dinâmica da comunicação e da aprendizagem

individual e colaborativa predisposta no ambiente on-line de aprendizagem.

O web-roteiro pode ser escrito enquanto o curso está sendo realizado. A partir

da intervenção dos cursistas e do docente, o web-roteirista propõe conteúdos e situ-

ações de aprendizagem em novos caminhos. Implicações práticas: é preciso ter tem-

po hábil e agilidade de produção. A equipe de produção precisa estar sintonizada e

muito ágil com a proposta de interatividade. É importante pré-produzir parte dos

conteúdos e atividades que poderão ser utilizados ou não, de acordo com as preferên-

cias dos cursistas e do docente.

Há diversos cuidados específicos para a construção do web-roteiro. Para ga-

rantir a proposição dos conteúdos e das situações de aprendizagem de modo a

potencializar a autoria dos docentes e dos cursistas, o web-roteiro precisará atentar

para, pelo menos, quatro feixes de sugestões:

• arquitetar percursos hipertextuais: articular o percurso da aprendizagem em

caminhos diferentes, interdisciplinares em teias, em vários atalhos,

reconectáveis a qualquer instante por mecanismos de associação; explorar as

vantagens do hipertexto: disponibilizar os dados de conhecimento exuberan-

temente conectados e em múltiplas camadas ligadas a pontos que facilitem o

acesso e o cruzamento de informações e de participações; implementar no

roteiro do curso diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens

e recursos educacionais retirados do universo cultural do estudante e atento
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aos seus eixos de interesse; utilizar diversas formas de narrativas: textuais

(textos acadêmicos, jornalísticos, história em quadrinhos, textos literários,

relatos, histórias de vida); imagéticos (fotografia, charge, animação, mapa,

gráfico, vídeo, filme, gravuras) e sonoros (música, audioconferência,

podcasting); multimídia (games, simulação, slideshow, www);

• disponibilizar uma montagem de conexões em rede que permita múltiplas

ocorrências: modelar os conteúdos e situações de aprendizagem como espa-

ços conceituais, onde os aprendizes possam construir seus próprios mapas

e conduzir suas explorações, considerando-os como ponto de partida e não

como ponto de chegada no processo de construção do conhecimento; ga-

rantir um território de expressão e aprendizagem labiríntico com sinaliza-

ções que ajudem o aprendiz a não se perder, mas que ao mesmo tempo não

o impeçam de se perder; desenvolver um ambiente intuitivo, funcional, de

fácil navegação e aperfeiçoável na medida da atuação do aprendiz; propor a

aprendizagem e o conhecimento como espaços abertos a navegação, colabo-

ração e criação; possibilitar que o aprendiz conduza suas explorações;

disponibilizar múltiplas experimentações, múltiplas expressões; promover

oportunidades de trabalho em grupos colaborativos; desenvolver o cenário

das atividades de aprendizagem de modo a possibilitar a participação livre, o

diálogo, a troca e a articulação de experiências; garantir a exposição de argu-

mentos e o questionamento das afirmações;

• provocar situações de inquietação criadora: promover ocasiões que desper-

tem a coragem do enfrentamento on-line diante de situações que provoquem

reações individuais e grupais; encorajar esforços no sentido da troca entre

todos os envolvidos, juntamente com a definição conjunta de atitudes de

respeito à diversidade e à solidariedade; incentivar a participação dos cursistas

na resolução de problemas apresentados, de forma autônoma e cooperativa;

elaborar problemas que convoquem os cursistas a apresentar, defender e, se

necessário, reformular seus pontos de vista constantemente; formular pro-

blemas voltados para o desenvolvimento de competências que possibilitem

ao aprendiz ressignificar idéias, conceitos e procedimentos; implementar si-

tuações de aprendizagem que considerem as experiências, os conhecimen-

tos e as expectativas que os estudantes já trazem consigo; desenvolver ativi-

dades que propiciem não só a livre expressão, o confronto de idéias e a

colaboração entre os estudantes, mas que permitam, também, o aguçamento

da observação e da interpretação das atitudes dos atores envolvidos;

• adotar estratégias de sinalização para o webdesigner: optar pelo formato em

duas colunas (uma coluna contendo o texto do conteudista tratado pelo designer

didático, outra coluna contendo indicações de links para múltiplos percursos

hipertextuais, conforme sugestões contidas no item "Arquitetar percursos

hipertextuais" supracitado) ou pelo modo de apresentação (disposição dos con-

teúdos e situações de aprendizagem no formato gráfico em telas (templates)

cabendo ao webdesigner a definição da arte final); identificar nome do web-

roteiro, autor, unidade, versão, página; usar cores distintas, storyboards, negritos

e sublinhados, maiúsculas, quadros, tabelas, gráficos, fotos, ilustrações.

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 105-120, jan. 2009.



117

Estas sugestões são pertinentes ao web-roteirista e a toda a equipe interdisciplinar

de produção de um curso on-line. Em particular, são proveitosos para o docente que

precisa estar sintonizado com o cenário sociotécnico do computador on-line e com o

ambiente on-line de aprendizagem, para não subutilizar o desenho didático e compro-

meter a comunicação e a aprendizagem.

Estar em sintonia com o cenário sociotécnico do computador on-line significa

ser um incluído digital. Ser um incluído digital requer mais do que ter acesso ao

computador conectado à internet. O docente precisará ser versado em utilização

interativa das interfaces do ambiente on-line de aprendizagem. Em diálogo constante

com o desenho didático, ele terá que se dar conta do digital, do não-seqüencial, da

montagem de conexões em rede que permite e exige uma multiplicidade de recorrências

entendidas como conectividade, diálogo e participação (Silva, 2005).

O docente precisará estar convencido de que, em lugar de substituí-lo, as

interfaces on-line vêm potenciar a sua autoria (Silva, 2005). Na sala de aula on-line o

desenho didático interativo conta com o docente formulador de interrogações, coor-

denador de equipes de trabalhos, sistematizador de experiências. Em lugar do guardião

do conhecimento e disparador de lições-padrão da pedagogia da transmissão, o do-

cente precisará acionar a participação do cursista, sabendo que a comunicação e o

conhecimento se constroem como co-criação, como expressão e confrontação das

subjetividades, sabendo que a fala livre e plural supõe lidar com as diferenças na

construção da tolerância e da democracia.

Conclusão

Durante milênios quase toda a memória foi oralidade. Com a imprensa no

século 15 ergueu-se a era das letras até o século 19. No século 20 tivemos ascensão

e queda da era dos meios de difusão imprensa, cinema, rádio e televisão. E em nosso

tempo temos a expressão computador on-line para exprimir nossa atualidade

sociotécnica informacional e comunicacional definida pela codificação digital e sua

repercussão sociotécnica.

A novidade não está somente na capacidade inédita de o computador on-line

estocar e circular o maior número de dados em perfeita qualidade e de modo cada vez

menos oneroso. O mais favorável diz respeito à qualidade semiótica intrínseca do

computador on-line, que garante o caráter plástico, fluido, multidirecionado, interativo

e tratável em tempo real do conteúdo, da mensagem, que são benefícios fundamen-

tais à educação.

Como não cair no equívoco da distribuição de conteúdos fechados presentes

no site que tem inveja da televisão ou nos impressos, lineares, arborescentes, estáti-

cos, desprovidos de mecanismos de conectividade, de interatividade, de criação cole-

tiva? Esta interrogação vai estar cada vez mais presente nos debates e realizações em

educação on-line do século 21. Quanto mais atenção ao contexto sociotécnico do

computador on-line, mas haverá exigência de uma qualidade sintonizada com o dese-

nho didático interativo.
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O desenho didático para educação on-line articula os saberes em uma equipe

interdisciplinar capaz de implementar ação dos aprendentes e do docente entendida

como dialógica e como interatividade. O conteúdo, estruturado em módulos, unida-

des e aulas, não é apresentado como transmissão; ele é proposto como redes de

provocações à autoria colaborativa do docente e dos aprendizes como provocação à

interatividade.

A equipe de produção interdisciplincar do curso juntamente com o docente

precisarão cuidar para que os fundamentos do digital e do hipertexto estejam na base

do desenho didático, mais especificamente na estruturação dos conteúdos e das ativi-

dades a serem disponibilizados como provocação à aprendizagem. Todos precisarão

romper com a linearidade do livro e das apostilas eletrônicas de modo a não subutilizar

o paradigma comunicacional próprio do ambiente on-line de aprendizagem.

Sintonizado com nossa atualidade sociotécnica, o desenho didático apresenta-

se como rede e não como rota. Ele define um conjunto de territórios a explorar. Não

oferece uma história a ouvir, mas um conjunto intrincado, labiríntico, hipertextual de

territórios abertos à navegação e dispostos a interferências, a modificações.  Dispõe

entrelaçados os fios da teia como múltiplos percursos para conexões e expressões

com os quais o docente e os cursistas possam contar no ato de manipular as informa-

ções e construir o conhecimento. O desafio é provocar o aprendente a contribuir com

novas informações e a criar e oferecer mais e melhores provocações à turma, partici-

pando como co-autor do processo de comunicação e de aprendizagem.

O desenho didático para educação on-line que não romper com a prevalência

da pedagogia da transmissão enfrentará doravante os críticos atentos ao espírito do

nosso tempo. Além dessa crítica, ele terá cada vez mais o computador on-line com

seu aliado no questionamento fundamental à lógica da distribuição em massa dos

sistemas de ensino presencial e a distância e poderá apresentar-se como qualidade em

educação autêntica, em educação cidadã.
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midiáticas na tutoria on-line
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Introdução

Um dos grandes desafios da educação on-line é o da realização do acompanha-

mento do aluno durante o processo de aprendizagem. Abordagens tradicionais têm

se espelhado no modelo presencial de transmissão de conhecimento. Nesse contexto,

o aluno seria um mero repetidor de idéias e teorias provenientes de autoridades

estabelecidas (Lave, Wenger, 1991).

Teorias modernas da aprendizagem têm mostrado que a interação é funda-

mental para o desenvolvimento cognitivo do aluno. Em particular, há uma forte indica-

ção de que o sujeito aprendente e aquele que ensina mantêm uma relação que se

reflete nas ações realizadas na sala de aula interativa (Sawer, 2006).

O questionamento fundamental dessa pesquisa está relacionado com os pres-

supostos básicos para o exercício da tutoria na sala de aula virtual. Para tal, é mister

analisar os eixos conceituais ressaltados neste estudo, que são: Metodologias, Repre-

sentação do Domínio de Ação e Mecanismos de Suporte à Concepção (Barros et al.,

2004; Winograd, 1996).

Os princípios verificados evidenciaram a influência do posicionamento do tutor

para a condução do processo de aquisição do conhecimento no âmbito da sala de aula

interativa. A partir da reflexão sobre esses elementos, foi realizado um estudo de caso

baseado nos parâmetros propostos, tendo como eixo central de análise a tutoria no

contexto de um curso de Educação a Distância, fazendo-se a análise de um fórum de

um Ambiente Virtual de Aprendizagem.
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1. Tutoria na sala de aula virtual

No âmbito da EaD o aluno enfrenta um contexto educacional distinto daquele

encontrado no ensino presencial, em que há contato face a face entre o professor e os

alunos, um percebendo o outro. Na EaD, em geral, o contato entre o professor e o

aluno ocorre mediante utilização das tecnologias da informação e da comunicação.

O grande desafio dessa modalidade de ensino é manter os alunos motivados, diminu-

indo assim as chances de evasão. Nesse contexto, o tutor ganha grande importância.

A tutoria não possui um modelo único de intervenção; ela depende de cada

realidade distinta. Em EaD o papel do tutor é fundado na necessidade do contato

humano. Em particular, o processo de ensino-aprendizagem exige sua existência. Ela

viabiliza uma educação individualizada e cooperativa, na qual o tutor assume o papel

de orientador do aluno, colocando os recursos que possibilitam um estudo de forma

autônoma, para atender aos objetivos do curso.

O tutor necessita desenvolver habilidades e comportamentos que o tornarão

competente na função a ser desempenhada. Comparando com a atuação da pedago-

gia convencional, o processo de mudança trazido pela EaD deve ser paulatino, tanto

para o tutor como para os alunos. Eles precisam aprender a aprender continuamen-

te, e a interação dinâmica depende da eficiência do tutor e do comprometimento do

aluno com a construção do conhecimento. Para que possa ocorrer a aprendizagem,

o ambiente deve ser adequado, facilitando a inclusão do aluno ao contexto do curso,

promovendo a participação e a integração entre os membros da comunidade, acom-

panhando o desempenho durante o curso e mantendo uma comunicação clara. Es-

sas características são relevantes para um direcionamento pertinente de um tutor

em ambientes virtuais.

A comunicação adequada significa manter um diálogo sempre aberto, ser aten-

cioso, proporcionar a reflexão, responder todos os e-mails, manter uma comunicação

individualizada quando for necessário, promover um clima harmonioso entre o tutor

e o aprendiz, favorecendo um bom relacionamento e facilitando a compreensão dos

temas discutidos.

As competências relevantes no processo de tutoria são significativas no desen-

volvimento da apredizagem, pois estão ligadas à orientação e à assessoria constante

ao aluno, contribuindo para sua integração mediante participação nos fóruns, nas

listas de discussões, bem como nas demais ferramentas, disponíveis na internet, que

o curso vier a empregar.

Segundo Kenski (2001), é preciso garantir, também, a formação de um profis-

sional crítico no que se refere à adoção e ao uso das tecnologias. O ambiente digital

deve ser compreendido como um espaço de interesse e colaboração, diferente da

alienação e isolamento existentes na maioria das salas de aula. O educador precisa

possuir conhecimentos metodológicos para realizar um ensino de qualidade.

Para o bom desempenho da aprendizagem em EaD, a participação do tutor é

indispensável, pois seu papel é apoiar e orientar os estudos, as leituras críticas, o

estudo autônomo, a autodisciplina do aluno, além de proporcionar a interação e cons-

trução conjunta do conhecimento.
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Assim, uma das questões importantes que se quer investigar é: quais são os

pressupostos básicos para o exercício da tutoria no âmbito da sala de aula virtual?

Para isso, três eixos conceituais são apresentados neste estudo: Metodologias, Repre-

sentação do Domínio de Ação e Mecanismos de Suporte à Concepção (Barros et al.,

2004; Winograd, 1996). Esses elementos serão utilizados na análise de uma possível

interação no contexto de um curso real.

2. Pressupostos para concepção da sala de aula interativa
em espaços virtuais

Antes de pensar sobre a noção de sala de aula interativa, deve-se refletir sobre

a questão da concepção dessa sala de aula. Como princípio básico, ela deve permitir a

co-construção do conhecimento, que precisa estar distribuído por toda a sala de aula

e ser acessível ao aprendiz; o desafio é o de ajudar o aprendiz a achar e colar os

blocos de conhecimento presentes na sala de aula virtual, como num quebra-cabeça.

Esses blocos são organizados a partir de um conjunto de necessidades denominado

problema de concepção. Compreende-se que a sala de aula virtual deve ser preferen-

cialmente orientada a questionamentos e resolução de problemas (Paraguaçu, 1997).

Sem esta configuração, independentemente dos artefatos tecnológicos existentes no

espaço virtual, a interação torna-se difícil de acontecer. Nesse contexto, o aprendiz

deve ter a ajuda da sala de aula interativa para compreender as demandas referentes

ao seu domínio de conhecimento. Nesse sentido, o aprendiz deve poder responder às

seguintes perguntas: Que problema eu tenho que resolver? Quais são os meus obje-

tivos? Em seguida ele vai tentar solucionar os questionamentos apresentados, assim

como avaliá-los.

Essas fases não são lineares e podem ser realizadas de maneira recursiva.

Normalmente o aprendiz começa pela definição do problema de concepção e tenta

achar uma solução. Uma vez que ele achou uma possível solução, um processo de

avaliação deve ser acionado para saber se a solução proposta corresponde à esperada.

Analisa-se aqui o processo de síntese, durante o qual o aprendiz deve achar uma

solução. Quais são as metodologias que o aprendiz deve utilizar? Em um conjunto de

possíveis soluções, consideram-se as seguintes: linguagem de concepção, aborda-

gem por casos e as redes de conversação, conforme mostra o Quadro 1.

Quadro 1 – Metodologias
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A linguagem natural consiste em empregar palavras e regras de gramática, já a

linguagem de concepção utiliza-se de elementos de concepção e princípios de com-

posição. A linguagem natural é utilizada para gerar expressões que veiculam idéias.

A linguagem de concepção é empregada para conceber objetos que mostram o que

eles são, o que fazem, sua utilização e sua contribuição para experiência (Paraguaçu,

1997).

A linguagem de concepção pode ser utilizada como base para a construção de

ferramentas que aumentem as capacidades cognitivas do aprendiz. Essas ferramen-

tas, quando colocadas em uma sala de aula virtual, ajudam na compreensão de como

utilizá-las e na sua integração nas atividades dos aprendizes. Um dos exemplos clás-

sicos de linguagem de concepção é a utilização dos mapas conceituais, representa-

ções gráficas compostas por  conceitos e relações que são utilizadas em salas de aula

pelo seu grande poder de facilitar uma leitura compreensiva (Novak, Gowin, 2006).

A abordagem por casos é fundamentada na idéia de que os seres humanos

aprendem melhor a partir da utilização de situações contextualizadas. Assim, para re-

solver um problema de concepção, o aprendiz deve achar o caso mais similar em uma

memória de casos de concepção e gerar a solução por adaptação ao caso selecionado.

Existe um conjunto de vantagens em utilizar a abordagem por casos para a

geração de uma nova solução de concepção:

i) a abordagem por casos é, em geral, um caminho mais curto para gerar

soluções de um problema; isto evita a pesquisa de vários caminhos de solu-

ção. Em uma situação de aprendizagem, o aprendiz pode resolver seu pro-

blema a partir de pequenas alterações no caso proposto;

ii) a utilização da abordagem por casos simplifica a aquisição do conhecimento,

porque ela armazena experiências que são naturais aos especialistas do do-

mínio. Em uma situação de aprendizagem é mais fácil aos professores enri-

quecerem a memória de casos para ajudar o aprendiz a resolver um proble-

ma no domínio estudado.

As duas mais importantes questões neste domínio de pesquisa são: saber como

(i) organizar na sala de aula virtual usando a abordagem de casos (de maneira que se

possa ajudar o aprendiz nas diversas fases do processo de aprendizagem) e (ii) orga-

nizar estes casos para mostrá-los segundo as necessidades do aprendiz.

Um sistema para ajudar a concepção deve ter uma representação do domínio

de ação. Esta representação é construída a partir de:

i) um conjunto de atos de fala, por meio do qual um participante do domínio

organiza e declara suas ações e as coordena com outras pessoas. Por exem-

plo: para um professor, os atos podem ser começar, explicar, analisar, etc.

ii) um conjunto de práticas do domínio, que são as ações realizadas pelos

membros do domínio. Por exemplo: quando o professor disponibiliza um

chat ou um fórum para o aluno no ambiente virtual de aprendizagem.
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iii) um conjunto de situações de falha, nas quais as pessoas fracassam durante

a realização das suas ações. Por exemplo: em uma situação de aprendiza-

gem, quando um tutor ou professor não chega a ajudar o aprendiz a resolver

um problema.

iv) um conjunto de motivações de pessoas que utilizam o domínio. Por exemplo:

o professor que faz um estudo dos problemas mais interessantes para o

aprendiz.

v) um conjunto de ferramentas que as pessoas utilizam para realizar interações

em um domínio. Por exemplo: na sala de aula virtual, os chats, os blogs,

fóruns, entre outros.

Quadro 2 – Representação do Domínio de Ação

No Quadro 2 encontram-se, de forma sintética, os elementos necessários para

a concepção de uma sala de aula virtual mais interativa.

A análise dos elementos acima elencados ajuda o conceptor a construir uma

rede de conversação (Winograd, 1996) em um dado domínio. Esta rede permite a

modelagem das mudanças dos sujeitos participantes de uma sala de aula virtual.

Utilizando estas redes, o aprendiz pode interagir com os tutores, colegas ou profes-

sores; ou seja, cada participante da conversação possui um campo de ação limitada,

sendo cada ação dependente do contexto. Ações são atos de palavra, como "aceitar",

"recusar", "indagar" ou "ficar em silêncio".

Uma rede de conversação, construída a partir da análise do domínio de ação,

constitui uma ferramenta poderosa para a construção de protocolos de colaboração,

competição e cooperação.

Os elementos descritos até o momento – a linguagem de concepção, a abordagem

por casos e redes de conversação – não podem ser separados da idéia da concepção de

uma sala de aula virtual e interativa. No entanto, alguns mecanismos de assistência ao

aluno podem ser extremamente importantes no processo de interação nessa sala de aula.
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Os mecanismos de suporte sugeridos, no sentido de apoio à concepção, são:

reprodução baseada em modelo, questionamento, retroação pedagógica e estruturação

cognitiva.

a) Reprodução Baseada no Modelo – esta ação consiste em observar o profes-

sor que está realizando uma tarefa, para tentar fazê-la de forma autônoma. A concep-

ção a partir de um modelo é um meio importante para dar assistência ao outro. Na

sala de aula virtual, os professores e os tutores são importantes para dar suporte ou

ajudar e/ou melhorar a competência dos aprendizes.

b) Questionamento – é um meio possante de favorecer a aprendizagem de um

conceito. Ele faz apelo a um processo cognitivo de resposta. Ajudar a encontrar as

boas questões é um bom meio de assistência. Efetivamente, os bons professores e

tutores têm um conjunto de questões repertoriadas. A grande questão que se apre-

senta é: como se pode motivar o aprendiz a formular boas questões?

Este mecanismo tem o objetivo de fazer o aprendiz utilizar as ferramentas do

especialista para que ocorra o compartilhamento de significados, pois, ao manipular

as questões fornecidas pelo especialista, e vice-versa, o aprendiz avançará no seu

processo cognitivo.

c) A Retroação Pedagógica – é uma informação sobre as aquisições. Fornecer

uma retroação é um meio de ajuda importante. Sem retroação, nenhuma correção é

possível. Dar somente uma informação sobre as aquisições não é suficiente; é neces-

sário fazer uma comparação a uma informação-padrão. Um exemplo de informação-

padrão é o dado pelo professor de língua estrangeira que faz o aluno repetir uma

palavra até que produza a "boa pronúncia". Para este mecanismo de assistência, uma

das questões que se apresenta é: como se pode construir uma sala virtual dentro da

qual o aprendiz possa verificar suas aquisições?

A resposta está em disponibilizar ferramentas para que o aprendiz possa guiar

sua própria aprendizagem durante a interação com a sala de aula virtual. Essas fer-

ramentas devem ajudar o aprendiz a responder as seguintes questões: Onde estou?

O que estou fazendo? O que eu devo fazer?

d) Estruturação Cognitiva – quando está resolvendo um problema, o aprendiz

tem necessidade de uma estrutura para ajudá-lo a organizar e avaliar sua percepção,

sua memorização e sua ação. O professor pode estimular esta estruturação a partir da

apresentação de um exemplo análogo ao problema corrente ou a apresentação de

vários pontos de vista sobre a sua solução. A questão principal é saber em qual

momento o professor deve mostrar um caso antigo ou vários pontos de vista para

que o aprendiz possa explorá-los.

O questionamento que está sendo analisado no presente artigo é: como os

elementos constitutivos da sala de aula virtual podem atender a todos os parâmetros

trabalhados acima e permitir uma interação colaborativa entre o aprendiz, o tutor e o

professor? Alguns mecanismos são fundamentais para a obtenção de resultados im-

portantes no contexto da tutoria, conforme a síntese apresentada no Quadro 3.
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Quadro 3 – Mecanismos de Suporte à Concepção

Na sala de aula virtual é essencial a exploração da temática do trabalho em

conjunto. Segundo Chih-Hsiung Tu (2004), a aprendizagem colaborativa depende da

interação social e não de um processo mecânico. Na sala de aula virtual, o envolvimento

entre os alunos deve ser consolidado entre o tutor e o aluno, pois essa interação

depende de ambos. Colocar mecanicamente aprendizes em grupo não significa alcan-

çar uma situação de aprendizagem colaborativa ideal, mas deve-se analisar quatro

elementos importantes para sua implantação: o compartilhamento da autonomia com

o aprendiz, a construção de comunidades, o apoio constante ao aprendiz e, sobretu-

do, a paciência necessária para compreender o ritmo de cada aprendiz.

O compartilhamento da autonomia com o aprendiz significa uma atribuição

conjunta de responsabilidades na sala de aula virtual. Isso implica uma maior

autonomia do aprendiz sobre a decisão de que, quando, como e onde aprender.

Uma das grandes dificuldades de se implementar essa visão é o possível senti-

mento de perda de poder por parte dos professores ou tutores que, via de regra,

mantêm um discurso pedagógico autoritário. Segundo Orlandi (1983), existem

três formas de discursos pedagógicos:

i) a forma autoritária – os discursos se apresentam sempre como sermões,

ordens, determinações. Não há interlocutores, mas um agente exclusivo, no

caso o professor, que sabe tudo e impõe seus pontos de vista;

ii) a forma lúdica – não há qualquer tipo de controle sobre o sentido do assunto

que está sendo discutido. Neste caso, a polissemia é sempre aberta, toda

produção de sentido é possível;

iii) a forma polêmica – ao contrário da forma autoritária, o sentido para o objeto

em estudo é estabelecido mediante conversação, até atingir o consenso. Nesta

forma, a polissemia é controlada e sempre voltada para o objeto em questão.

Nesse sentido, para que se possa promover a tão desejada autonomia do apren-

diz, é preciso favorecer a forma polêmica do discurso pedagógico nos diferentes

níveis e instâncias educacionais.
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A construção de comunidades, por sua vez, produz uma forte interação social

na sala de aula virtual. Possibilidade de interação entre alunos, professores e tutores é

essencial para promover a aprendizagem a partir da consideração de múltiplos pontos

de vistas.

A situação de apoio constante ao aprendiz não pode ser negligenciada. Na sala

de aula virtual, o aprendiz deve receber um maior apoio tanto em relação aos objeti-

vos do trabalho colaborativo quanto aos aspectos motivacionais.

Por fim, no que se refere à paciência necessária para compreender o ritmo de

cada aprendiz, recomenda-se a todo ator envolvido no processo de ensino-aprendiza-

gem (seja ele professor ou tutor) adotar uma postura freiriana (Sá, 2007), marcada

por uma "paciência impaciente, de um lado, e uma impaciência paciente, de outro",

reconhecendo os limites de cada sujeito, sem perder de vista que o processo cognitivo

é dinâmico e não ocorre de forma homogênea.

3. A experiência de tutoria on-line no Programa
de Formação Continuada de Professores em Mídias na Educação1

O Programa de Formação Continuada de Professores em Mídias na Educação

utiliza as diferentes tecnologias da informação e da comunicação para o favorecimento

do processo de ensino e aprendizagem na modalidade a distância, possui organização

modular e contempla as principais mídias, como TV e vídeo, informática, rádio e

impressos. Está sendo desenvolvido pela Seed/MEC em parceria com Secretarias de

Educação e Instituições Públicas de Educação Superior; o material pesquisado foi

coletado a partir de interações reais do fórum do módulo de rádio desse programa.

Os motivos para a escolha da ferramenta fórum foram os seguintes:

•possibilidade de acompanhamento da interação a partir de uma estrutura

arborescente;

•maior visibilidade das relações dialéticas entre os atores envolvidos (profes-

sores, tutores e aprendizes);

• facilidade de tratamento de dados, a partir de temas específicos que explo-

rem os debates, as reflexões e o tratamento do texto escrito.

Para a análise das interações, o presente estudo buscou o referencial teórico

apresentado por Bardin (1996) num estudo bastante pertinente sobre a técnica de

codificação dos enunciados analisados. Para a autora, a análise de conteúdo aparece

como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, utilizando processos

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. O objetivo da

análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção

(eventualmente de recepção) com a ajuda de indicadores (quantitativos ou não).

1 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=content&task=view&id=199&Itemid=341>. Acesso em:
15 fev. 2007.
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No limite, a análise de conteúdo trabalha com o conteúdo manifesto, ou seja,

os elementos que são expressos nitidamente na fala do entrevistado, cabendo ao

analista, a partir de suas teorias de referência e também dos diferentes objetivos do

seu estudo, fazer emergir o conteúdo latente, melhor dizendo, revelar os elementos

presentes nas "entrelinhas" do discurso "não falado". Para tal, é necessário estabelecer

categorias e subcategorias. Estas, por sua vez, são compostas de unidades de registro.

No caso específico deste artigo, o sistema de categorias foi criado a priori, ou seja, a

partir das categorias de análise já descritas no seu início.

O "dizer" de cada um dos participantes está inserido em um conjunto de outros

textos, sendo a expressão viva da intertextualidade. Os seus "dizeres" fazem parte de

um contexto que apresenta um interesse importante na identificação dessas categori-

as de análise, mais precisamente do conceito que se está buscando elucidar: os pres-

supostos para concepção da sala de aula interativa em espaços virtuais.

3.1 Análise das interações nos fóruns

Os nomes dos participantes estão descritos como Tutor X e Aprendizes, asso-

ciados às vogais de A a F.

Observemos a fala do Tutor X:

TTTTTeeeeexto 1xto 1xto 1xto 1xto 1

"Neste fórum discutiremos o perfil de ouvinte de grupos com os quais trabalhamos,
abordando a freqüência com que o grupo ouve rádio, os interesses, as oportunidades
de ouvir rádio na escola e o papel do rádio dentro  de um projeto pedagógico, de acordo
com as  questões da enquête; após  a  realização da enquête, escreva suas conclusões
e debata o tema com os demais."

O Tutor X coloca no fórum sua primeira argumentação por meio de um con-

junto de atos de fala evidenciados pelos verbos discutir, escrever e debater, com o

objetivo de organizar e coordenar as ações dos aprendizes. Na sua segunda interven-

ção ele deixa explícito o conjunto de motivações referente à satisfação de trabalhar

com aqueles aprendizes e principalmente com o objeto de estudo, no caso o "rádio":

TTTTTeeeeexto 2xto 2xto 2xto 2xto 2

Tutor X: "É uma boa oportunidade para redescobrir o rádio como uma grande ferra-
menta de comunicação, acessível a toda a população."

Durante a análise do fórum, o Aprendiz C ressalta a importância do objeto de

estudo, focaliza e estabelece comparações entre TV/vídeo e DVD e, ainda, aborda as

desvantagens, como no texto abaixo:

TTTTTeeeeexto 3xto 3xto 3xto 3xto 3

"Em contraposição com a TV/Vídeo/DVD, observamos que o rádio está em desvanta-
gem, até porque encontramos muitos materiais já prontos para a utilização em sala de
aula. Já com o rádio não é tão simples."
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Em seguida, o Aprendiz C coloca as vantagens da utilização do rádio:

TTTTTeeeeexto 4xto 4xto 4xto 4xto 4

"Mas o grande trunfo da rádio, acredito, está no alcance das massas. A rádio chega até
onde as TVs ainda não chegam."

O professor Tutor X analisa a fala do aluno e lança um questionamento:

TTTTTeeeeexto 5xto 5xto 5xto 5xto 5

 "Aprendiz C, você faz referência a um dos grandes problemas que temos nas escolas,
em todos os bairros de Maceió e no interior também. Parece-me que há dificuldades em
compreender a escola e seus materiais como um elemento promotor de benefícios para
a população. O que se pode fazer em relação a isso?"

Na seqüência da interação, surge um conjunto de situações de falha, a partir

das quais o Aprendiz C não responde à pergunta do Tutor X, mas indaga aos colegas

para buscarem solução para o problema:

TTTTTeeeeexto 6xto 6xto 6xto 6xto 6

"Muito bem, Tutor X, você fez uma pergunta objetiva, do tipo que eu não sei responder.
Peço ajuda aos amigos e colegas para encontrarmos soluções viáveis."

O Tutor X argumenta, refletindo sobre os problemas associados à realidade da

escola em nossa sociedade, ressaltando um autor e estendendo a problemática para

ser discutida em grupo, lançando mão de um conjunto de motivações e de uma

estruturação cognitiva:

TTTTTeeeeexto 7xto 7xto 7xto 7xto 7

"Aprendiz C, como todos sabemos, na escola se refletem os graves problemas que afetam
a nossa sociedade, um dos quais é a violência. Concordo com você quando afirma que a
participação ativa dos alunos é um dos meios de preservação da escola e dos seus
materiais. Temos  um grande desafio: transformar um ambiente que muitos alunos não
consideram seu e até mesmo hostil, em um ambiente onde as pessoas tenham prazer em
estar e por isso passam a cuidar dele. Creio que precisamos mesmo daquela escola de
qualidade da qual nos fala Mantoan (2002): '[...] escolas de qualidade são espaços educativos
de construção de personalidades humanas autônomas, críticas, nos quais as crianças
aprendem a ser pessoas. Nesses ambientes educativos, os alunos são ensinados a valo-
rizar a diferença, pela convivência com seus pares, pelo exemplo dos professores, pelo
ensino ministrado nas salas de aula, pelo clima socioafetivo das relações estabelecidas
em toda comunidade escolar sem tensões competitivas, solidário, participativo. Escolas
assim concebidas não excluem nenhum aluno de suas classes, de seus programas, de
suas aulas, das atividades e do convívio escolar mais amplo'."

Este artigo, "Ensinando a turma toda", está disponível na Revista Pátio, n. 20, fev./abr.
2002.

No decorrer da interação, o foco foi desviado para os problemas relacionados

à violência e ao furto de materiais na escola, também com o cuidado dos diretores em
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relação à depreciação dos equipamentos de informática. A discussão se amplia, e o

Aprendiz E retoma o foco inicial:

TTTTTeeeeexto 8xto 8xto 8xto 8xto 8

"Nosso grupo chegou à mesma conclusão (retroação pedagógica) que o seu grupo
quanto ao uso, freqüência, interesse e uso  na escola. Também concordamos com a
importância desse veículo de comunicação na vida das pessoas. Concluímos ainda que
o rádio tem um recurso muito valioso, que é a interatividade; o ouvinte pode participar
ativamente do programa fazendo perguntas e colocando suas opiniões no ar."

Nota-se, na argumentação anterior, que não foi o tutor o responsável pela

realização da retroação pedagógica, mas os aprendizes, apelando para a informação

sobre o objeto de estudo e comparando com uma informação padronizada colocada

com antecedência pelo tutor, tentando responder as suas indagações iniciais sobre a

mídia rádio nas escolas.

O aprendiz, ao responder aos questionamentos iniciais no Ambiente Virtual de

Aprendizagem (AVA) – Onde estou? O que estou fazendo? O que eu devo fazer? –,

desperta, no âmbito da interação, a sua autonomia, construindo, dessa forma, bases

sólidas para que ocorram aquisições no contexto dos ambientes de aprendizagem:

TTTTTeeeeexto 9xto 9xto 9xto 9xto 9

 "Na verdade a interatividade é um fator preponderante através desse meio de comuni-
cação que é o radio, pois o ouvinte tem a oportunidade de colocar as suas indagações,
angústias, desabafando e contribuindo para solucionar os problemas sociais locais
existentes. Quanto ao uso do radio no nosso meio escolar, tenho certeza que os alunos
irão se surpreender quando começarmos a adicioná-los ao nosso planejamento escolar
e quem sabe estimulados a ouvir as programações e noticias do momento, ficando
informados e refletindo sobre o assunto." (Aprendiz F).

A motivação gerada pela retroação pedagógica, bem como pela reprodução

baseada no modelo, aperfeiçoa as competências dos aprendizes por meio da interação

e da ajuda aos demais colegas na realização e/ou resolução do problema, levando-os

a uma maior autonomia. O Aprendiz F argumenta sobre as vantagens do rádio para

solucionar problemas sociais e ressalta o seu uso no meio escolar e sua importância.

Ele ainda vislumbra de maneira positiva sua utilização no meio escolar, inserido-o no

planejamento com o objetivo de estimular os aprendizes à reflexão sobre as progra-

mações vinculadas (ou veiculadas) por esse meio de comunicação.

Durante a mesma interação, o Aprendiz D diz:

TTTTTeeeeexto 10xto 10xto 10xto 10xto 10

 "Não sei se você já escutou de alguns alunos 'participar de programas de radio é pagar
mico'. O radio é tido pelos alunos como coisa do passado, porém quando têm oportu-
nidade utilizam-no apenas para mandar beijinhos."

Um componente do grupo lança uma contra-argumentação, dizendo que o rádio

é coisa do passado, mas o Aprendiz C argumenta, respondendo para o Aprendiz D:
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TTTTTeeeeexto 11axto 11axto 11axto 11axto 11a

"Concordo com a sua colocação sobre o relato dos alunos, porém isso demonstra uma
total falta de envolvimento da parte dele, pois quando conversamos com alunos que
participam de algum projeto deste porte verificamos o envolvimento e a empolgação."

O aprendiz considera a fala do colega, mas lança uma retroação pedagógica

informando sobre o objeto de estudo e ainda ressaltando sua importância e possibili-

dade de promover motivação. O Aprendiz C continua a sua fala:

TTTTTeeeeexto 11bxto 11bxto 11bxto 11bxto 11b

"Hoje temos um aliado que é a difusão do celular, que também oferece conexão com
rádios e que podemos explorar. O que precisamos é fazer o trabalho de mudança de
paradigma. Estamos na época do tudo fácil e tudo pronto, de tudo que dispensa nosso
esforço; por essa razão é que trabalhar com o radio é mais difícil que com a TV ou a
Internet, mas: 'nós podemos mais... vamos lá fazer...!', como diz a letra da música."

No texto 11b, o Aprendiz C amplia sua interação direcionando sua argumenta-

ção, tentando construir uma correção a respeito da argumentação do colega. Tenta

persuadi-lo a pensar positivamente sobre o objeto de estudo. O Aprendiz D responde:

TTTTTeeeeexto 12xto 12xto 12xto 12xto 12

"Se dependesse apenas do meu envolvimento seria ótimo, porém esbarramos na falta
de apoio geral. Na verdade os alunos são ótimos parceiros."

O aprendiz, no texto 12, inicia uma reflexão sobre o objeto de estudo timidamente.

A retroação pedagógica aí presente produziu um efeito importante no processo interativo.

Um aluno mais competente possibilita àquele menos competente participar e comparti-

lhar das idéias debatidas. O Tutor X introduz uma retroação pedagógica para os apren-

dizes, dando um fechamento pedagógico aos comentários anteriores:

TTTTTeeeeexto 13xto 13xto 13xto 13xto 13

"Aprendiz D, penso que esse tipo de expressão revela um preconceito e é comum em
uma sociedade onde tudo passa a ser descartável, sendo sempre substituído pelas
novidades e as gerações mais jovens terminam perdendo os referenciais. Tenho certeza
que isso muda completamente quando esse mesmo aluno tem a oportunidade de
construir os seus programas, como temos visto em algumas experiências."

O Tutor X esclarece ao aprendiz acerca do objeto de estudo e solicita indireta-

mente uma reflexão sobre o assunto, estabelecendo a conversação para compartilhar

suas idéias, lançando um consenso com a argumentação do Aprendiz C, voltando-se

para o objeto de estudo. Em virtude disso, há uma evidência do compartilhamento da

autonomia por meio da emergência de uma responsabilidade conjunta na sala de aula

virtual, pois a aprendizagem colaborativa depende sobremaneira da interação entre os

sujeitos envolvidos em uma situação de aprendizagem.
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Nessa mesma seqüência de diálogos, o Tutor X fornece suporte para que os

aprendizes melhorem sua competência sobre o objeto de estudo, por meio da repro-

dução baseada no modelo, como revela sua argumentação:

TTTTTeeeeexto 14xto 14xto 14xto 14xto 14

"Aprendiz D, sei que em nossa sociedade os preconceitos são muitos e nossos alunos
são trabalhados por alguns (minoria?) para fazer uso apenas do novo. É exatamente
este encanto que tento resgatar em nossos alunos, fazendo-os descobrir que existe
espaço para tudo, além de trabalhar diversas aptidões."

A resposta do Tutor X foi a seguinte:

TTTTTeeeeexto 15xto 15xto 15xto 15xto 15

 "Pois é, Aprendiz E. Esse aspecto do radio é muito importante, pois temos, em
algumas emissoras, programas nos quais o cidadão pode expressar sua opinião, sua
insatisfação, com a certeza de que será ouvido por muita gente."

Nesse caso configura-se uma situação na qual o Tutor X oferece suporte para

melhorar as competências dos aprendizes. Nas análises das diversas interações os apren-

dizes utilizam o questionamento e a estrutura cognitiva, ajudando por meio de exem-

plos, de forma amigável, a interação que vai se construindo ao longo do processo:

TTTTTeeeeexto 16xto 16xto 16xto 16xto 16

"Olá, Aprendiz F! Posso fazer uma pergunta? Já vou fazendo... Você conseguiu detectar
qual foi o empecilho para o não desenvolvimento do projeto com a utilização da mídia
rádio? Posso estar equivocado, mas um projeto como este, com esta dimensão, é
necessário um planejamento que englobe um "material humano" significativo, ou seja,
um ou mais professores tem que estar a frente, não digo na locução dos programas,
mas no acompanhamento, nas discussões, na elaboração da pauta, etc. É muito bom
saber que aí em Delmiro o radio alcança um valor tão sólido. Posso dar uma dica?
Mesmo antes de usar uma estrutura grande, por que você, na sua área, não pega um
assunto (pronomes, por exemplo) e entrevista com gravador 5 ou 6 pessoas da comu-
nidade? O resultado você apresenta na sala de aula e começa uma discussão dos alunos
sobre o que eles concordam ou não do resultado explicitado nas entrevistas.

O aprendiz usa o questionamento e, em seguida, a estruturação cognitiva, por

meio dos exemplos apresentados, que consiste em um mecanismo de suporte à con-

cepção de maneira amigável. A interação vai se construindo ao longo do processo,

havendo uma comunicação fluida, com trocas de informações e reflexão sobre o

objeto de estudo, desde a sua importância com a sua utilização no contexto em que

está sendo abordado. Há um conjunto de acordos e desacordos promovendo um

fenômeno de negociação entre os aprendizes no AVA.

Foi identificado que a representação do domínio de ação encontra-se presente,

pois o aprendiz deixa isso explícito. A disponibilidade da ferramenta fórum em um

processo de ensino/aprendizagem revela a viabilidade para se estabelecer a interação

colaborativa, uma vez que o conjunto de atos de fala, o conjunto de práticas do

domínio, a ação do tutor no domínio, as situações de falha do aprendiz, o conjunto e
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incentivos do tutor permitem que os aprendizes possam realizar uma reflexão funda-

da sobre ações anteriormente colocadas com sucesso, como demonstra a tabela de

identificação de marcas de interação no fórum proposto pelo Tutor X no curso.

4. Resultados obtidos

Observa-se que a interação realizada na sala de aula virtual foi marcada pela

presença de elementos metodológicos que produziram uma dinâmica explicitada nos

exemplos propostos (Quadro 4).

Quadro 4 – Exemplo de metodologia no fórum analisado

No Quadro 5 foram identificados os componentes do domínio de ação que

refletem uma dialética constante no diálogo analisado.

Quadro 5 – Exemplo de Representação do Domínio de Ação do fórum analisado
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Observam-se várias ocorrências de mecanismos de suporte à concepção, o

que demonstra a efetividade da interação no âmbito desse fórum (Quadro 6).

Quadro 6 – Mecanismos de Suporte à Concepção presentes nesse fórum

Considera-se que as interações ocorridas no fórum analisado foram relevantes

para a identificação de princípios básicos que podem promover a co-construção do

conhecimento no contexto da sala  de aula virtual e "interativa". O tutor pode apoiar o

aprendiz para encontrar uma solução do problema baseado numa metodologia, no

sistema de ajuda à concepção e representação do domínio de ação, como também

usando os mecanismos de suporte à concepção, os quais são explorados neste con-

texto com o objetivo de ajudar o aprendiz a alcançar  autonomia e responsabilidade

conjunta para o compartilhamento dessa autonomia. O aprendiz passa a tomar deci-

sões referentes às suas ações no ambiente de aprendizagem.

5. Considerações finais

A interação em uma sala de aula virtual  deve ser compreendida a partir de um

quadro conceitual que sirva de referência no domínio estudado. Neste sentido, o

presente estudo buscou contribuir para a formação de um quadro conceitual que

permita analisar a efetividade da tutoria em um ambiente virtual de aprendizagem.

Esse quadro foi formado levando-se em consideração os aspectos teórico-

metodológicos que possibilitem a formação de um substrato de análise da interação.

A análise realizada aponta índices relevantes sobre três elementos fundamen-

tais que podem vir a acontecer na experiência interativa com ferramentas midiáticas

na tutoria. O primeiro ressalta o AVA com registro materializado das interações entre

tutor-aprendiz e aprendiz-aprendiz. Observa-se que no ambiente presencial não há

uma retenção (a não ser que as aulas sejam gravadas em vídeos) das ações realizadas

pelos atores envolvidos, enquanto que na sala de aula virtual esse processo pode ser

guardado e analisado a posteriori, trazendo importantes informações que apoiarão

alterações nas práticas pedagógicas, a fim de contribuir para o efetivo processo de

ensino-aprendizagem.
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Observou-se que a presença dos elementos analisados no decorrer da interação

permitiu perceber a influência do posicionamento do tutor para a condução do pro-

cesso de aquisição do conhecimento que se manifestou a partir de diálogos em favor

do desenvolvimento da interação e do crescimento da motivação fundada na reflexão

do tutor e dos aprendizes.

Em trabalhos futuros, a análise das interações será aprofundada no âmbito do

conhecimento do tutor e de sua capacidade motivacional de conduzir a sala de aula

virtual com o intuito de identificar ações pertinentes para que as interações ocorram

efetivamente.

Referências bibliográficas

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2003.

BARDIN, L. L'analyse de contenu. 8. ed. Paris : PUF, 1996.

BARROS, F. A. et al. Intelligent tools for cooperative learning in the Internet. In: LESTER, J.
C.; VICARI, R. M.; PARAGUAÇU, F. (Ed.). Intelligent tutoring systems. LNSC 3220. Berlin:
Springer Verlag, 2004. p. 788-791.

CHIC-HSIUNG TU. Online collaborative learning communities: twenty-one designs to
building an online collaborative learning community. Londres: Libraries Unlimited, 2004.

KENSKI, V. M. Do ensino interativo às comunidades de aprendizagem. Em direção a uma
nova sociabilidade em educação. Revista de Educação e Informática – Acesso, São Paulo,
v. 15, p. 49-59, 2001.

LAVE, J.; WENGER, E. Situated learning: legitimate peripheral participation. New York:
Cambridge University Press,1991.

NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B. Learning how to learn. New York: Cambridge University Press,
2006.

ORLANDI, Eni P. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Petrópolis:
Vozes, 1996.

_______. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. São Paulo: Brasiliense,
1983.

PARAGUAÇU, F. Vygotsky: un environnement d'apprentissage social pour la programmation
fondé sur la collaboration entre agents d'aide à la conception par cas. Tese (Doutorado em
Ciências) – Université d'Aix Marseille III, Marseille, 1997.

SÁ, Lúcia H. Paulo Freire: educar para esperançar. Disponível em: <http://
www.projetomemoria.art.br/PauloFreire/pecas_culturais/redacao/alfa03.html>. Acesso em:
7 fev. 2007.

SAWER, K. The Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge: Cambridge
University Press, 2006.

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 121-137, jan. 2009.



137

WINOGRAD, Terry. Bringing design to software. United States of America: ACM Press,
1996.

Cleide Jane de Sá Araújo Costa, doutora em Lingüística pela Universidade Fe-

deral de Alagoas (Ufal) e em Educação pela Université D'Aix-Marseille I – Université de

Provence, é professora do Centro de Educação da Ufal.

cleidejanesa@gmail.com

Fábio Paraguaçu, pós-doutor pelo Laboratoire d'Informatique, de Robotique et

de Microéletronique de Montpellier, França, é professor do Instituto de Computação

da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

fabioparagua2000@gmail.com

Anamelea de Campos Pinto, doutora em Ciência da Educação pela Universida-

de Federal de Santa Catarina (UFSC), é professora do Centro de Educação da Univer-

sidade Federal de Alagoas (Ufal).

anamelea@gmail.com

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 121-137, jan. 2009.





139

Mídias na educação e co-autoria
como estratégia pedagógica
Leila Lopes de Medeiros

Introdução

Atualmente, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão presen-

tes, de alguma maneira, no cotidiano da maioria das pessoas. Elas têm influenciado,

em diferentes níveis, a forma de produzir, de distribuir e de consumir bens e até

mesmo a forma de conceber o mundo e a vida contemporânea. É difícil identificar

uma atividade humana que não seja, em alguma etapa, influenciada pelas TIC. Ativida-

des como a concepção e a disseminação de procedimentos técnicos, processos de

controle de equipamentos industriais, comerciais, hospitalares, de segurança e de uso

doméstico incorporam tais tecnologias de tal forma que seu uso vai se tornando

comum e, muitas vezes, transparente para a maioria dos usuários. Até mesmo o lazer

contemporâneo se altera através da indústria digital voltada ao entretenimento.

Inseridas em tarefas dedicadas à criação, organização e disseminação de infor-

mações, as TIC podem alterar a rotina das pessoas e suas atividades, encurtando tem-

pos e espaços e modificando a própria concepção de realidade. O termo "virtual" passa

a ser utilizado para refletir operações que ocorrem em um espaço mediado pelas TIC,

imaterial, como boa parte do trabalho de prestação de serviços contemporâneo.

No entanto, essa onipresença não garante, por si mesma, um acesso eqüitativo

aos benefícios que possam delas provir. Nem todos os que são por elas influenciados

têm sequer conhecimento ou controle sobre a maioria dos processos tecnológicos

que podem interferir na sua vida. Muitos não são capazes de utilizá-las de forma

crítica, autônoma e significativa para si próprios e para os contextos sociais em que

estão inseridos ou de tomar decisões sobre a maneira mais democrática de utilizá-las.
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De modo geral, o avanço tecnológico revela mais desigualdades sociais do que as

supera. O acesso à tecnologia tem refletido e ressaltado diferenças socioeconômicas

de um mundo que se pretende globalizado. A melhoria da qualidade de vida para

todos continua sendo um desafio mesmo em face dos avanços tecnológicos atuais.1

Para que se estabeleça uma ampla discussão a respeito da inserção das TIC nas

atividades humanas, a fim de que se possa compreender com mais clareza que visão

de realidade se desenvolve a partir desse uso, torna-se necessário garantir um acesso

maior tanto ao aparato tecnológico em si e ao uso que dele vem sendo feito quanto

uma reflexão sistemática a respeito das alterações que tal uso vem acarretando na

maneira de compreender e projetar a vida contemporânea.

Do ponto de vista econômico, o que se percebe é uma correlação direta entre

o uso das TIC e o sucesso na produção e distribuição de bens e serviços. O nível de

acesso a informações significativas tem se mostrado crucial para o sucesso ou fracas-

so de iniciativas individuais ou coletivas no cenário mundial, no qual a proximidade

geográfica entre produtores e consumidores  não é o fator mais relevante nas relações

de comércio. A informação precisa, imediata, rege relações econômicas e define no-

vas estruturas de poder.

Cientes disso, governos de diferentes países têm investido no acesso e na

incorporação do uso das TIC tanto na atividade produtiva quanto na escolarização e

na preparação profissional.

Embora a incorporação das TIC ao processo educacional possa garantir a

familiarização  de futuros produtores e consumidores ao aparato tecnológico vigente

e estimular a produção de  novos produtos e consumos,2  seu potencial não se esgota

aí. Da mesma forma que pode reforçar um particular modo de vida regido por uma

lógica de produção e de consumo individualista e competitivo pode, também, abrir

novos espaços de discussão sobre a maneira como a coletividade venha a se benefici-

ar mais intensamente do que a própria tecnologia é capaz de proporcionar.

Ao permitir que um maior número de pessoas tenha acesso ao conhecimento

que a humanidade vem produzindo ao longo do tempo, as TIC podem contribuir para

que as próprias pessoas descubram seu potencial de produção da própria história e

não apenas de reprodução do pensamento dominante em um certo período.

Assim, as TIC, seus códigos e linguagens, capazes de reforçar o pensamento

hegemônico, podem também ser utilizadas para engendrar concepções de vida novas

e originais.3  E o espaço educacional, pela sua própria vocação, pode ajudar significa-

tivamente nessa tarefa.

1 A respeito do tema, Santos (2001) nos assinala que a mesma globalização que hoje reflete o domínio de grupos econômicos pode,
a partir do próprio conhecimento ampliado do mundo, de referências oriundas das redes de comunicação que transformam
conceitos de territorialidade, propiciar uma outra globalização, baseada no interesse coletivo, na percepção da complexidade e
imbricação entre processos locais e globais.
2 Marx (1983, p. 210) já afirmava que "A produção determina não só o objeto de consumo mas também o modo de consumo, e
não só de forma objetiva, mas também de forma subjetiva. Logo, a produção cria o consumidor. [...] A produção não se limita a
fornecer um objeto material à necessidade, fornece ainda uma necessidade ao objeto material."
3 Experiências de desenvolvimento cooperativo de ambientes operacionais, como o Linux, demonstram o poder catalizador das
TIC. As comunidades Gnu-Linux, no mundo todo, têm se ocupado de construir e atualizar, cooperativamente, um sistema
operacional livre, robusto e aberto, capaz de constituir uma alternativa segura e gratuita aos principais sistemas operacionais
proprietários comercializados no mundo.. O Linux, incorporando ferramentas produzidas pelo Projeto GNU, também livres,
transformou-se  no sistema  operacional Gnu-Linux.
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1. As novas mídias: um para muitos e muitos entre si

Um dos aspectos mais revolucionários da inserção das TIC diz respeito à con-

cepção de comunicação de massa. Enquanto os impressos, o rádio e a TV convenci-

onais constituíram o principal aparato midiático, a comunicação de massa seguiu

preferentemente o modelo de produção e transmissão unilateral – de um para muitos

–, no qual alguém ou um grupo é responsável pela informação a que a população tem

acesso. Nesse modelo, aos receptores – as massas – cabe receber e compreender o

que lhes for transmitido, e tanto mais compreenderão quanto mais eficazes forem

seus próprios mecanismos de decodificação e de reprodução da mensagem recebida.

Um código comum a todos, sedutor e de fácil absorção, facilita o processo e a aceita-

ção pela maioria do que for transmitido e afirma a autoridade de quem produz  e

distribui a informação.

A utilização de computadores em rede, com recursos multimídia, revoluciona

a forma de produzir e de disseminar informação. Todos os que estiverem conectados

à rede se tornam, potencialmente e a um só tempo, receptores, produtores e

disseminadores de informação. A ligação em rede abre espaços para múltiplas fontes,

infinitos ângulos de análise, contestação e complementação das informações.

O computador em rede permite produzir textos escritos e imagéticos que

serão tornados públicos e poderão ser criticados, validados, contestados ou

ressignificados pelos demais consumidores/produtores de informações, que pode-

rão utilizar a mesma rede para disseminar seus pontos de vista, o que dificilmente

conseguiria espaço no modelo comunicacional anterior. O modelo de muitos para

muitos altera a maneira de lidar com informações e com a construção de conhecimento.

Fontes podem ser confrontadas e novos ângulos de análise podem oferecer visões

mais amplas sobre os fatos.

Não se pode, contudo, desenvolver uma visão ingênua a respeito do modelo

comunicacional que se consolida a partir do uso de redes de computadores. Vilches

(2003, p. 11-12) chama a atenção para duas versões distintas a respeito da digitalização

da informação e da comunicação em rede: uma pessimista e outra otimista.

A versão pessimista vê no movimento apenas mais uma fase de adaptação do

capitalismo, cujos objetivos estão na base dos novos embates entre conflitos sociais e

profundas desigualdades no acesso às oportunidades e à melhoria da qualidade de

vida – e uma virtual submissão da democracia ao poder das economias globais.

A versão otimista prevê a constituição de uma sociedade mais igualitária, porque

[...] as novas tecnologias solapam o poder hegemônico das formas e papéis das elites
culturais, por meio de um processo de descentralização da produção e recepção de
meios que perderam sua natureza material ao converter-se em bits de informação.

Trazendo o debate dos dois modelos comunicacionais para o campo da educa-

ção, pode-se considerar que o primeiro modelo descrito reforça a postura do profes-

sor como disseminador do saber, que leva aos estudantes um conjunto de informa-

ções cuja credibilidade também se afirma pela sua autoridade; o segundo modelo

aponta para um professor que compartilha idéias, pesquisa alternativas e orienta os
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percursos dos estudantes na construção e reconstrução do conhecimento – um profes-

sor crítico que estimula um pensamento igualmente crítico por parte dos estudantes.

Neste caso, muitos podem colaborar para o aprendizado comum, e o processo de

aprender torna-se mais importante do que o de transmitir informações.

Um dos efeitos do acesso a redes de informação é o próprio volume de infor-

mações de que se passa a dispor. Uma multiplicidade de fontes obriga quem busca

conhecimento a estabelecer critérios que garantam a fidedignidade do material acessado

e a confrontação com aprendizagens anteriores.

Outro importante papel do professor ante o segundo modelo é o de formar

pesquisadores. Tornar-se um pesquisador em uma estrutura de comunicação com-

plexa  pode ser uma chave para que sociedades desenvolvam soluções mais criativas

para a própria sobrevivência – isto passa a ser, então, mais uma importante contribui-

ção da educação.

A inserção das TIC no processo educacional estimula uma mudança importan-

te no trabalho dos estudantes. Enquanto o caderno tradicional registra, preferentemente,

as palavras do professor – as idéias que ele traz para a sala de aula –, o acesso a

computadores em rede pode ser o espaço de confrontação entre o que é produzido e

reproduzido na sala de aula e as concepções divergentes. A informação do professor

passa, necessariamente, pelo debate, pela atualização, pela complementação com o

que é coletado e criticado pelos estudantes.

O estímulo à pesquisa modifica o papel dos estudantes e o da própria escola em

relação ao conhecimento. Antes um espaço prioritariamente de reprodução do saber, a

escola se transforma em espaço de construção, de reconstrução e de ressignificação de

conhecimento, um espaço de real interatividade,4  no qual pesquisadores discutem seus

pontos de vista, constroem consenso e cooperam para ampliar sua compreensão sobre

fatos, idéias e conceitos, atualizam e contextualizam informações.

2. Novas tecnologias, novas mídias e novos modelos pedagógicos

A inserção das tecnologias em uso na sociedade nos ambientes educacionais não

constitui em si uma novidade; no entanto, é comum verificar um lapso de tempo entre

a disseminação dessas tecnologias na sociedade e sua utilização com finalidade pedagó-

gica, mesmo nos países mais ricos. Além disso, é comum ocorrer uma certa adequação

de novos recursos a formas cristalizadas de encarar o ensino e a aprendizagem.

Em alguns casos, concepções pedagógicas decorrentes de avanços na com-

preensão de processos psicológicos, de apropriação da realidade, não encontram na

escola tecnologias que as potencializem.

4 Interatividade entendida como a ela se refere Marco Silva (2001, p. 100 ): "um produto, uma comunicação, um equipamento, uma
obra de arte, são de fato interativos quando estão imbuídos de uma concepção que contemple complexidade, multiplicidade, não-
linearidade, bidirecionalidade, potencialidade, permutabilidade (combinatória), imprevisibilidade, etc., permitindo ao usuário-
interlocutor-fruidor a liberdade de participação, de intervenção, de criação".
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Papert (1994) chama a atenção para o fato de que os educadores do início do

século passado, que propunham um aprendizado centrado na atividade dos estudan-

tes, não dispunham de instrumental adequado para desenvolver tais metodologias.

Dewey, defensor do ativismo, é um dos educadores da corrente progressista da épo-

ca, que influenciou o movimento da Escola Nova no Brasil.

A proposta de uma reconstrução da sociedade na escola, preconizada por Dewey,

não dispunha, à época, de instrumentos adequados para que os estudantes realizas-

sem pesquisas mais instigantes, construíssem adequadamente modelos e simulações

capazes de vivificar o trabalho escolar. Sem entrar no mérito da proposta do educa-

dor, os estudantes teriam dificuldades para "reconstruir na escola a própria escalada

humana", a não ser através de simulações e experimentos nem sempre comportados

pelos laboratórios escolares e o aparato tecnológico de então.

Papert, cuja proposta inclui o uso do computador na educação, igualmente

defende a atividade dos estudantes no mesmo sentido de construção de conhecimen-

to, o que ele denomina de construcionismo, distinguindo sua abordagem do

construtivismo de Piaget. Valente (s.d., p. 12) tece algumas considerações a respeito,

destacando na concepção de Papert a questão do interesse e do trabalho autoral con-

creto dos estudantes.

Ele usou esse termo para mostrar um outro nível de construção do conhecimento:

a construção do conhecimento que acontece quando o aluno constrói um objeto de

seu interesse, como uma obra-de-arte, um relato de experiência ou um programa de

computador. Na noção de construcionismo de Papert existem duas idéias que contri-

buem para que esse tipo de construção do conhecimento seja diferente do construtivismo

de Piaget: primeiro, o aprendiz constrói alguma coisa, ou seja, é o aprendizado atra-

vés do fazer, do "colocar a mão na massa"; segundo, o fato de o aprendiz estar

construindo algo do seu interesse e para o qual ele está bastante motivado. O

envolvimento afetivo torna a aprendizagem mais significativa.

Talvez o aspecto mais interessante da inserção das TIC na educação, do ponto

de vista pedagógico, seja a oportunidade de encarar as questões educacionais sob um

ponto de vista mais centrado no processo de ensinar e aprender.

Em um contexto no qual se desenvolvem mecanismos que permitam um esta-

do de constante aprendizagem, aprender se transforma em necessidade cotidiana, já

que a cada momento surgem novas e desafiadoras descobertas científicas e tecnologias

que se incorporam às atividades econômicas e sociais e acarretam novos processos

de produzir e usufruir bens e serviços que precisam ser avaliados criticamente.

Essa constatação indica que a tarefa primordial da escola passa a ser a de

formar aprendizes autônomos, uma vez que a maioria das informações e dos conteú-

dos escolares provavelmente precisarão ser complementados e mesmo revistos antes

que os estudantes ingressem no mercado de trabalho.

Isso não significa negar a importância dos conteúdos escolares, mas compreendê-

los como um dos aspectos do processo de escolarização. A aprendizagem não se faz no

vazio, mas, da mesma forma, cumprir rigorosamente currículos e programas não ga-

rante uma aprendizagem qualitativa, estimuladora de novas aprendizagens.
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Tratar os conteúdos escolares de forma que transpareça sua importância para

a vida dos estudantes, para que sejam reconhecidos como significativos, passa por

um trabalho que compreende a seleção criteriosa e a contextualização ao universo dos

envolvidos. Significa privilegiar conteúdos que estimulem a aprendizagem continuada,

que agucem a curiosidade dos estudantes ou que sejam bases para aprendizagens

posteriores. É inegável que determinados conteúdos representam, eles mesmos, im-

portantes chaves para aprendizagens novas e autônomas.

A análise crítica e a avaliação sobre quais conteúdos merecem ser privilegiados

durante o processo de escolarização ganham importância, e, com elas, o papel do

professor para estabelecer critérios de escolha e estratégias pedagógicas que aproxi-

mem os estudantes dos conteúdos priorizados, para identificar conteúdos prioritários

com os estudantes.

Talvez, há quatro séculos, fosse possível a Comênius, o "pai da Didática", pre-

tender o ensino "de tudo a todos". Hoje, diante da complexidade do conhecimento

humano, desenvolver estratégias para que "todos se tornem aptos a aprender tudo a

que se proponham" parece ser uma aspiração mais significativa. Nessa abordagem, a

autonomia para identificar e priorizar as próprias aprendizagens requer o desenvolvi-

mento do pensamento crítico e da capacidade avaliativa, que constituem, em si, com-

petências importantes a serem desenvolvidas. Talvez seja esta uma utopia digna do

esforço coletivo. Para Santos (apud Seabra, Carvalho, Leite, 2000, p. 48),

Toda teoria é, pois, embrião de uma utopia. Quando se exclui a utopia, nós nos
empobrecemos imediatamente. O próprio ofício de teorizar pressupõe uma utopia. As
épocas que subestimam a utopia são épocas de empobrecimento intelectual, ético e
estético. O processo de teorização é altamente especulativo e bebe profundamente no
aleatório. E é preciso jogar-se para a frente, o que pode parecer suicida. Mas, do
contrário, ficamos paralizados pelo pragmatismo...

3. A co-autoria como proposta pedagógica

Um cuidado deve ser tomado ao se considerar a inserção das mídias no ambi-

ente educativo: elas precisam ser compreendidas tanto do ponto de vista da fruição

quanto da autoria. Do ponto de vista do fruidor – do espectador, leitor ou ouvinte –,

as mídias convencionais ou, como as denomina Vilches (2003), analógicas, a TV e o

vídeo, por exemplo, podem trazer para a escola uma grande contribuição para que

haja um certo nível de aproximação de espaços geográficos, micro e macroprocessos,

sempre que os fatos estudados não possam ser testemunhados in vivo. Importantes

teóricos do século passado e resultados de estudos no campo da psicologia informam

que, quanto mais sentidos forem envolvidos em uma experiência de aprendizagem,

maior a probabilidade de compreensão, de apropriação do objeto da aprendizagem.

Tomando como referência a visão construtivista, mais facilmente serão aciona-

das estruturas cognitivas adequadas se o estímulo apresentado tiver significado para

o aprendiz, se o objeto da aprendizagem, apesar de novo, evocar conhecimentos

prévios que permitam uma compreensão mais ou menos simplificada e que será

melhor elaborada à medida que as estruturas, a princípio mais simples, se tornem
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mais complexas e mais abrangentes. O ato de aprender, de incorporar novas soluções

ao repertório pessoal, amplia a própria capacidade de aprender mais e mais.

Partindo desse ponto de vista, se o aprendiz tiver acesso à informação sob

diferentes formas de apresentação, maior será a probabilidade de que uma dessas

formas – ou uma combinação de várias delas – possa acionar as estruturas de pensa-

mento mais adequadas à situação.

Além disso, a aprendizagem se dá em um espaço complexo, no qual as condi-

ções físicas, socioculturais e emocionais podem induzir ou inibir uma predisposição

para aprender e a concentração necessária para tal. As mídias, as linguagens midiáticas,

podem ajudar a construir cenários que induzam a aprender, que estimulem a curiosi-

dade. Mais do que isso: as mídias podem constituir não só um recurso para a apre-

sentação e a apropriação do conhecimento, mas também excelente suporte para as

experimentações nas quais os estudantes efetivamente construam e testem suas hi-

póteses e consolidem seu conhecimento.

Na produção de um vídeo, o texto, a imagem e o som se fundem para criar

uma nova experiência sensorial em que subjazem esses elementos. Embora possam

ser analisados isoladamente, esses elementos se fundem em uma mídia complexa que

permite aos estudantes uma experiência sensorial bidimensional aproximada do que

se pode perceber com os sentidos da visão e da audição na vida cotidiana. Propiciam,

ainda, simulações de espaços e tempos tão complexos quanto a imaginação permita e

que vão desde a visão do interior de uma célula até uma viagem pelo universo. Desse

entrelaçamento de linguagens, costumam surgir materiais didáticos capazes de atrair

e envolver a atenção dos estudantes para os objetos de estudo.

Pode-se pensar, por exemplo, nas pesquisas da Biologia, dos estudos sobre

ecossistemas distintos, sobre manifestações culturais, experimentos em química, si-

mulações em ótica, documentários e depoimentos relevantes e mais uma infinidade

de situações que, raras, distantes ou indisponíveis, em geral, ao olho humano, podem

ser capturadas, registradas e exibidas sob a forma de vídeo, de imagem em movimen-

to, com o auxílio de equipamentos apropriados. E podem, assim, chegar até à escola.

A perspectiva de poder levar à escola programas de interesse educacional, de

qualidade, elaborados por especialistas em linguagem audiovisual, justifica a inserção

do vídeo, da TV, no espaço pedagógico, em iniciativas como a TV Escola e o Programa

DVD Escola, do Ministério da Educação.5

A transmissão e a entrega desses recursos, no entanto, constituem apenas

parte da tarefa pedagógica. Ao chegar à escola, o material audiovisual constitui ape-

nas um material de trabalho ao qual professores e estudantes deverão dar sentido,

seja enriquecendo uma aula, ampliando as informações sobre um tema de estudos,

seja lançando o próprio tema constituindo um ponto de partida para as atividades

5 Programas da Secretaria de Educação a Distância que desde a década de 1990 têm levado a escolas com mais de 100 alunos, em
todo o Brasil, recursos para a montagem de laboratórios de informática de uso pedagógico e para a captação, via satélite, e
reprodução de um canal de TV cuja programação é totalmente dedicada à educação escolar. No ano de 2006 foi criado o programa
DVD Escola, para atender, prioritariamente, as escolas com problemas de recepção do canal de TV. Os programas contemplam,
ainda, a formação de multiplicadores para os professores e de cursos de capacitação, presenciais e a distância, para o uso pedagó-
gico dos recursos.
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subseqüentes, o que significa que o material audiovisual, o livro didático ou qualquer

dos recursos utilizados em sala de aula não garantem a aprendizagem, ainda  que

sejam ricos e articulados entre si: é o uso que se faça deles que determinará sua

efetiva contribuição para a aprendizagem.

Retomando a visão construtivista, para que um estudante possa realmente

aprender, é fundamental que ele, sobretudo em situações de aprendizagem comple-

xas, tenha oportunidade de operar, de se apropriar do objeto de estudo, desconstruindo

conceitos, decompondo-o em partes, de modo a compará-lo aos conceitos anterior-

mente construídos, para que as novas informações possam ser assimiladas,

recombinadas e providas de sentido, para que façam parte da sua maneira de compre-

ender a si mesmo e o mundo, em outras palavras, de construir e reconstruir seu

conhecimento.

Sob essa perspectiva, ler um texto ou assistir a um vídeo dificilmente será

suficiente para que um estudante aprenda, construa conhecimento sobre determinado

assunto. A "leitura" das diferentes mídias, quando considerada como uma prática

pedagógica, exige um cuidado específico, diferente do que ocorre em situação de

entretenimento. Tanto professores quanto estudantes precisam ter clareza de que elas

constituem um material de trabalho e não um recurso para cumprir uma agenda

escolar pré-estabelecida. Um bom vídeo ou um texto instigante devem levar estudan-

tes e professores a buscar mais informações, a debater, a confrontar suas idéias com

as apresentadas e com as informações coletadas. Além disso, deve haver oportunida-

des para que possam "reconstruir" o material original a partir de seus estudos. E as

próprias mídias podem ser usadas para tal.

Professores e estudantes passam a ser não apenas consumidores das mídias,

mas, igualmente, produtores de mídia. Elas se transformam em suportes para a pro-

dução de seu conhecimento, de seu trabalho autoral. Assim, além de um insumo

pedagógico, as mídias e suas linguagens contribuem para que a ação que se desenvol-

ve na escola se torne bem mais significativa do que as tarefas usuais ou os exercícios

de memorização, repetição e reforço.

Produzir mídias requer, além do equipamento necessário, um relativo domínio

desses equipamentos e das respectivas linguagens. Isso não significa transformar a

escola em centro de produção de impressos, de programas de TV e de rádio, mas

implica, sim, o fato de que as linguagens e os procedimentos básicos para estruturar

um texto informativo e apresentá-lo em diferentes suportes, capturar sons e imagens

e documentar eventos relevantes passem a constituir habilidades a serem também

desenvolvidas na escola.

Não há como minimizar a complexidade de tais tarefas. No entanto, o conceito de

um trabalho de cooperação entre professores e estudantes, associado a uma formação

continuada de professores, que os fortaleça e estimule a experimentar a co-autoria nas

mídias de que disponham, pode mudar positivamente a dinâmica da escola, tornar mais

vivo o trabalho pedagógico e melhorar a qualidade do processo que ali se desenvolve.

Neves (2005) relata como em um curso a distância de formação de professores

para o uso da TV – TV na Escola e os desafios de hoje –, realizado pela Seed/MEC, os
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professores cursistas utilizaram essa mídia como suporte para o conhecimento

desenvolvido.

A metodologia instrumentalizava os cursistas para o uso crítico e criativo de

TV e vídeo em sala de aula, mas também os habilitava a produzirem seus próprios

vídeos. A quantidade de professores que optou pela produção de um vídeo, em vez de

um paper, como projeto de trabalho final surpreendeu a Seed e as universidades

públicas envolvidas na tutoria e implementação do curso. E esses professores relata-

ram que nunca mais assistiram à televisão como faziam antes e nunca mais trabalha-

ram em classe como costumavam: sentiam-se muito mais críticos, confortáveis e

seguros com o uso da TV e vídeo.

O termo co-autoria, no sentido aqui utilizado, toma como base o conceito de

pedagogia da autoria, conforme o formulou Neves (2005, p. 21), no mesmo documento:

A pedagogia da autoria é intencional, profunda, ética. O compartilhamento do proces-
so de produção e a avaliação dos produtos geram novas análises, visões interdisciplinares
e novas produções, impulsionando um contínuo crescimento.
[...] Trata-se, pois, de uma pedagogia que incentiva o uso integrado de múltiplas
linguagens e promove a autoria e o respeito à pluralidade e à construção coletiva,
reconhecendo nos alunos, professores e gestores sujeitos ativos e não passivos.

Compreendendo que uma pedagogia baseada na produção autoral dos estu-

dantes requer o desenvolvimento de habilidades complexas, que demandam um es-

forço significativo tanto dos estudantes como dos professores, o termo mais adequa-

do para definir o que passa a ocorrer na escola é, de fato, um trabalho de co-autoria,

no qual as habilidades dos participantes se combinam através da cooperação.

Semelhante à idéia anteriormente citada do construcionismo, o foco da atenção

passa a ser não exclusivamente o estudante, mas os processos complexos que têm

lugar na sala de aula, onde professores e estudantes podem alternar as atividades de

ensinar e de aprender conforme as habilidades específicas que já tenham desenvolvido.

Sob esse ponto de vista, o  professor, não mais o único responsável pelas

informações que chegam à sala de aula, cumpre o papel de orientador de percursos

de aprendizagem, percursos que vão sendo construídos cooperativamente, em um

trabalho que Silva (2001) nomeia de co-criação.

Assim, podem surgir na escola textos que constituem hipertextos, que podem

estar expostos em murais, em jornais apresentados em seminários ou constituir cam-

panhas e projetos com repercussão inclusive para além da escola, gerando vídeos,

programas radiofônicos ou páginas na internet. O limite passa a ser a disponibilidade

de recursos e a imaginação dos envolvidos.

4. As TIC e a co-autoria multimidiática

O trabalho autoral em diferentes mídias, na escola, exige disponibilidade de re-

cursos e equipamentos adequados para a criação e a disseminação do que for produzi-

do. Só há autores verdadeiros quando suas produções se tornam públicas. Embora

programas como o Proinfo (laboratórios de Informática) e o TV Escola (equipamentos
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para recepção de TV e reprodução de DVD) alcancem escolas em todo o País, o desafio

de equipar as escolas com recursos midiáticos não consegue alcançar a totalidade de

estudantes e professores.

No entanto, a criatividade e a disposição para ousar nas estratégias pedagógi-

cas devem preceder a disponibilidade de recursos, ainda que não os dispensem. Veri-

fica-se que, mesmo em escolas com pouco acesso a recursos tecnológicos, a atitude

de professores e gestores pode criar ambientes propícios à aprendizagem dos alunos.

Longe de diminuir, a contribuição desses recursos aponta para os benefícios que

professores comprometidos com a aprendizagem podem alcançar. A disponibilidade

de recursos variados potencializa essa atitude, mas também chama a atenção para o

fato de que a simples presença das tecnologias mais atuais, por si, não garante o

sucesso do processo de aprender. A realidade tem demonstrado que uma atitude

criativa do professor, comprometida com os resultados de suas turmas, pode criar

condições favoráveis à aprendizagem.

Estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira (Inep), feitos a partir de instituições de ensino cujos alunos alcançaram pon-

tuação elevada no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), apontam

como fatores presentes nessas escolas: gestores com capacidade de liderança e auto-

nomia para desenvolver projetos personalizados, professores com boa auto-estima e

comprometidos com o sucesso escolar e um ambiente escolar caracterizado pela

pluralidade de estratégias didáticas (Neves, Medeiros, 2006, p. 39).

É a criatividade que transforma simples tarefas rotineiras, do cotidiano escolar,

em projetos autorais. Redações se transformam em textos ricos, capazes de demons-

trar percursos de exploração, extrapolando os livros didáticos, enriquecidos com

pesquisas em periódicos, acervos de imagens, entrevistas, confrontos entre pontos

de vista, como costuma acontecer nas comunicações multimidiáticas contemporâne-

as. Podem originar roteiros para audiovisuais, encenações teatrais, para programas

radiofônicos. Podem seguir o caminho inverso, constituindo textos analíticos ou sin-

téticos, gerados a partir da avaliação de jornais, revistas, programas radiofônicos ou

de TV, examinados a partir de estudos e debates, à luz de conteúdos presentes nos

currículos escolares.

O trabalho escolar passa, assim, a refletir a complexidade comunicacional e o

espírito crítico necessários à formação de cidadãos menos afeitos a argumentações

parciais e pouco fundamentadas, comuns no cenário contemporâneo. Além disso, o

ideal de formar, na escola, cidadãos criticamente conscientes das práticas socioculturais

e econômicas vigentes encontra uma possibilidade de ser realizado.

Do ponto de vista da apropriação de conteúdos, o construcionismo de Papert

(1994) nos aponta a importância da contextualização nos processos de aprendizagem

para além da simples memorização. Muitos são os suportes e as fontes de informa-

ções e conhecimentos que se pode acessar. A complexidade contemporânea diz res-

peito exatamente à elaboração de critérios para acessar as fontes mais fidedignas e à

formação de uma consciência plena e responsável das próprias escolhas, dos

parâmetros de ação, em face de uma realidade em constante movimento.
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Lazzarato e Negri (2001) chamam a atenção para a forma como o próprio trabalho

se desmaterializa ante as TIC. E com ele o consumo. E com ambos a percepção das reais

condições de trabalho, do número de horas despendido nas tarefas profissionais, na

forma como trabalho e lazer se fundem, se mesclam e alteram valores consolidados.

Não se espera que a escola, com seus processos, realize uma profunda crítica

sobre as feições que a etapa atual do capital assume na sociedade ou que dela ema-

nem propostas de transformação social, mas é de esperar, sim, que possa contribuir

para uma reflexão e um posicionamento dos que nela atuam, a respeito da sociedade

que estão, com seus atos e opções valorativas, também construindo ou inconsciente-

mente reproduzindo. Se é fato que o uso de diferentes mídias pode colaborar nesse

sentido, parece válido caminhar rumo à utopia.

Pode-se indicar alguns argumentos a favor do uso de diferentes linguagens

midiáticas, organizando e resumindo o que foi tratado neste texto até o momento:

– reunidas ou não em equipamentos multimidiáticos, o uso pedagógico de

variadas mídias e suas linguagens instiga professores e alunos na busca de

soluções inovadoras para o processo de construir e organizar o conhecimen-

to. Perceber o poder sedutor da imagem, a capacidade reflexiva e imagética

do texto, a comunicação imediata e de ritmo veloz do rádio, a conectibilidade

multimidiática do computador e da internet e reconhecer quais desses su-

portes respondem melhor à própria maneira de compreender o seu entorno

ajudam alunos e professores a encontrar pontos de convergência entre as

visões de mundo trazidas para a escola ou suscitam novas e instigadoras

hipóteses para essa compreensão;

– a autoria e a co-autoria utilizando linguagens diversificadas exigem um traba-

lho compartilhado, uma vez que, dificilmente, professores ou alunos domi-

narão as tecnologias e recursos envolvidos de forma individual e auto-sufici-

ente. Nesse caso, a complexidade dos processos e o potencial de inovações

que o uso de TIC propicia estimulam a cooperação, o trabalho conjugado e

os projetos interdisciplinares, que, por sua vez, potencializam os esforços

realizados e contextualizam ainda mais as tarefas escolares. Afinal, os desa-

fios que a contemporaneidade apresenta dificilmente podem ser enfrentados

com os conhecimentos desenvolvidos em uma disciplina escolar isolada;

– a autoria e a co-autoria humanizam e dinamizam a relação professor/aluno.

O intercâmbio das funções de ensinar e de aprender corrobora a improprie-

dade da teoria da "tabula rasa" e permite que cada um colabore no processo,

com suas habilidades, saberes e competências, e, a um só tempo, possa

ajudar e ser ajudado pelos demais a desenvolver novas habilidades e saberes;

– compreender as peculiaridades das linguagens midiáticas, bem como a forma

de criar e co-criar em diferentes suportes, gera uma gama maior de oportuni-

dades para construir e expressar os saberes, possibilita avanços e reafirma a

identidade e a responsabilidade autoral dos envolvidos. Pode constituir um

fator relevante na construção histórica e cultural de uma comunidade ou na

compreensão do papel que cada indivíduo pode desempenhar.
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A autoria e a co-autoria como estratégias pedagógicas, o uso de variadas lin-

guagens midiáticas e os recursos de criação e publicação da produção resultante,

propiciados  pelo uso das TIC, podem gerar significativas alterações nos resultados

da aprendizagem escolar.

É certo que, para que se concretize plenamente essa proposta autoral coopera-

tiva, é necessário prover as escolas com  professores e gestores educacionais mini-

mamente preparados e estimulados e com recursos mínimos que instrumentalizem o

trabalho proposto. Parece que este constitui um interessante desafio a ser enfrentado

pelos educadores e pelas instituições educacionais. E, tal como ocorre com o trabalho

co-autoral, é do esforço integrado de muitas instâncias, em intensa cooperação, que

se poderá realizar uma empreitada dessa natureza.
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ALAVA, Seraphin et al. Ciberespaço e formações abertas: rumo a novas práticas

educacionais? Porto Alegre: Artmed, 2001.

As mudanças nas formas de trabalhar a formação de professores mediatizada com

o advento das TIC, adaptando-se às novas modalidades de ensino e de aprendizagem.

Traz propostas práticas que envolvem o ciberespaço como oportunidade de valorizar as

práticas de autoformação e de introduzir procedimentos inovadores para a formação de

professores e para a atualização ao longo da vida. Capítulos: O ciberespaço: um disposi-

tivo de comunicação e de formação midiatizada; Ciberespaço e práticas de formação: das

ilusões aos usos dos professores; Autonomia e distância transnacional na formação a

distância; Como compreender os novos dispositivos de formação?; A exploração da

multimídia e da rede Internet para favorecer a autonomia dos estudantes universitários na

aprendizagem; O ema educativo rejeitará a Internet? Ou as condições para uma boa

integração das mídias nos dispositivos; Características e problemáticas específicas: a for-

mação universitária pela videoconferência; Um dispositivo de aprendizagem a distância

baseado na partilha de conhecimentos; Os professores face à Internet: resultados e pers-

pectivas de uma pesquisa de campo; Distâncias e distanciamento em uma infovia africana:

o exemplo da Resafad; Ler a Internet: abordagem documental do ciberespaço.

ALMEIDA, Maria Elisabeth. Inclusão digital do professor: formação e prática pedagógica.

São Paulo: Articulação, 2004.
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A incorporação das TIC nos espaços e práticas escolares enfatizando a integração

da escola ao mundo digital e a formação continuada de educadores para a utilização

do computador na prática pedagógica numa perspectiva de articulação entre teoria e

prática. Analisa a formação de professores desenvolvida no subprojeto Informática na

Educação, do Programa de Educação Continuada: PEC/PUC-SP, da Secretária Estadual

de Educação de São Paulo. Capítulos: Introdução da tecnologia de informação e co-

municação na escola; Marcos teóricos de formação de professores para a incorpora-

ção do computador na educação; Formação de professores para a inserção do com-

putador na prática pedagógica; O computador na pratica pedagógica em três escolas;

Tecendo os fios da rede; Formação de professores para a incorporação do computa-

dor na prática pedagógica.

ALMEIDA, Maria Elizabeth; MORAN, José M. (Org.). Integração das tecnologias na

educação. Brasília: MEC/Seed, 2005.

Aborda as novas maneiras de ensinar, aprender e desenvolver o currículo ao

integrar diferentes tecnologias à prática pedagógica. Apresenta experiências de uso das

tecnologias na escola e em teorias que as fundamentam. Discute a EaD na formação e

na atuação dos professores. Capítulos: Pedagogia de projetos: fundamentos e implica-

ções; Aprender com o vídeo e a câmera; Para além das câmeras, as idéias; Pesquisa,

comunicação e aprendizagem com o computador: o papel do computador no processo

ensino-aprendizagem; Revalorização do livro diante das novas mídias; Veículos e lingua-

gens do mundo contemporâneo: a educação do leitor para as encruzilhadas da mídia;

Prática e formação de professores na integração de mídias: prática pedagógica e forma-

ção de professores com projetos-articulação entre conhecimento, tecnologias e mídias;

Ciências da Natureza, Matemática e tecnologia; As novas tecnologias e sua expressiva

contribuição para o ensino de ciências no Ensino Médio; Ciências da Natureza, Matemá-

tica e tecnologia: a integração como padrão comum entre as ciências da natureza e a

tecnologia; Articulação entre áreas de conhecimento e tecnologia: articulando saberes e

transformando a prática; Internet na escola e inclusão; Tecnologias na escola: criação de

redes de conhecimento; Tecnologia interativa a serviço da aprendizagem colaborativa

num paradigma emergente; Escola inclusiva e novas tecnologias; Próxima atração: a TV

que vem aí; As tecnologia invadem nosso cotidiano; Desafios da televisão e do vídeo à

escola; Televisão e educação: aproximações; A leitura da imagem; Processos de produ-

ção de vídeos educativos; Experimentação: planejando, produzindo, analisando; A tele-

visão, o vídeo na escola: uma nova dinâmica na gestão educacional; É possível educar

para e com a TV?; A educação a distância e a formação de professores; Critérios de

qualidade; O que é um bom curso a distância?; Gestão de sistemas de educação a

distância; Características de um bom material impresso para a educação a distância;

materiais escritos nos processos formativos a distância; computadores, Internet e edu-

cação a distância; Apoio à aprendizagem: o orientador acadêmico; O tutor no

Proformação; Avaliação de desempenho do aluno na EaD; A avaliação e a avaliação na

educação a distância: algumas notas para reflexão; Questões pedagógicas e currículos

de formação continuada de professores a distância.
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ALMEIDA, Maria Elizabeth; ALONSO, Myrtes. Tecnologias na formação e na gestão

escolar. São Paulo: Avercamp, 2007.

Aborda o tema integração de tecnologias na escola e na gestão escolar. Busca

auxiliar os gestores no processo de utilização das TIC no cotidiano, na experiência do

Projeto Gestão Escolar e Tecnologias para formar equipes gestoras das escolas para

incorporar as TIC na rotina da escola e na gestão escolar. Discute a apropriação das

TIC pelos gestores, a formação de equipes de trabalho para a gestão da escola, as TIC

e o desenvolvimento da comunidade de aprendizagem, ampliando o sistema de comu-

nicação na escola. Capítulos: Formação de gestores escolares: um campo de pesquisa

a ser explorado; O sentido do uso de tecnologias na "voz" dos gestores das escolas;

Potencializando o uso de tecnologias na escola: o papel do gestor; E agora, gestor?

O que fazer com as informações?; Articulação administrativa e pedagógica na gestão

escolar com o uso de tecnologias; Formação do supervisor de ensino para a docência:

trabalho de monitoria no projeto gestão escolar e tecnologias; Trabalho em equipe na

formação de educadores.

ALVES, Lynn; NOVA, Cristiane (Org.). Educação a distância: uma nova concepção de

aprendizado e interatividade. São Paulo: Futura, 2003.

Aborda a EaD diante de uma sociedade cada vez mais interconectada por redes

de tecnologia digital. Discute a mediação dos elementos tecnológicos no cenário pe-

dagógico e as potencialidades e limites da EaD, destacando o ensino on-line. Aponta

novos caminhos para a EaD no Brasil, marcando um diferencial na medida em que

concebe os elementos tecnológicos como potencializadores do processo de ensinar e

aprender. Capítulos: Educação a Distância: limites e possibilidades; Novas tecnologias

na educação presencial e a distância; Educação a Distância: entre mitos e desafios;

EaD on-line, ciberculturas e interatividade; A mediação pedagógica e a construção de

Ecologias Cognitivas: um novo caminho para a Educação a Distância; Aluno on-line;

Senha: comunidade: considerações sobre EaD a partir de experiências com alunos

on-line; Para que avaliar na Educação a Distância; O currículo em rede e o ciberespaço

como desafios para EaD; Educação a Distância e a formação de educadores.

ALVES, Lynn. Game over: jogos eletrônicos e violência. São Paulo: Futura, 2005.

Analisa a influência dos jogos eletrônicos no cotidiano dos usuários e suas

possíveis implicações em um comportamento "violento" que pode refletir nos ambi-

entes sociais na escola. Parte da escrita sistemática de jovens que jogam e constro-

em inúmeras relações entre os games e suas vidas, a fim de desmistificar e trazer à

tona o cenário no qual estão imersos os usuários de jogos virtuais. Aponta que os

games podem se constituir em espaços de aprendizagem, dando novos significados

e atualizando o desejo dos usuários de jogos virtuais. Capítulos: Brincar é coisa
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séria!; Cultura e jogos eletrônicos; O universo dos video games; Faces da violência;

Games: espaços de catarse; Imersos no universo das Lan Houses; Caminhos

metodológicos; Nas teias dos discursos.

ARAUJO, Julio C. (Org.). Internet e ensino: novos gêneros, outros desafios. Rio de

Janeiro: Lucerna, 2007.

Aborda as práticas da linguagem e os letramentos em ambientes digitais no

ensino de línguas e linguagens na contemporaneidade e seus impactos nas praticas

didáticas. Levanta questões instigantes para o modo tradicional de lidar com a língua

e com a evolução lingüística suscitadas pelos gêneros digitais surgidos nos espaços

interativos da Internet. Capítulos: Internet & Ensino: novos gêneros, outros desafios;

Momentos interativos de um chat aberto: a composição do gênero; A ortografia no

gênero weblog: entre a escrita digital e a escrita escolar; O chat quando não é chato:

o papel da mediação pedagógica em chats educacionais; O uso de emocticons em

chats: afetividade em ensino a distância; Questões de estilo no gênero chat aberto e

implicações para o ensino de língua materna; E-Zine: uma instância da voz dos excluidos;

Gêneros introdutórios mediados pela web: o caso da home page: o gênero página

pessoal e o ensino de produção textual em inglês; O footing do moderador em fóruns

educacionais; "Tia, eu já escrevi o site do 'Rotmeio'. Agora é só apertar o Enter?;

Práticas letradas digitais: considerações sobre possibilidades de ensino e de reflexão

social crítica; As formas de interação na Internet e suas implicações para o ensino de

língua materna; Aprendizagem em regime Tandem: uma alternativa no ensino de

línguas estrangeiras on-line, kd o prof? Tb foi navegar; Leitura na Internet: mudanças

no perfil do leitor e desafios escolares; Pesquisa na Internet: cópia/cola???

ARAUJO, Julio C.; BIASI-RODRIGUES, Benardete (Org.). Interação na Internet: novas

formas de usar a linguagem. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.

Analisa o surgimento de novas formas de expressão e desenvolvimento de

gêneros textuais na Internet. Discute aspectos relativos às novas estratégias de co-

municação e às formas de uso lingüístico que se diversificam tanto na escuta como na

relação interpessoal. Analisa os processos interativos e práticas discursivas centradas

no bate-papo e traz pesquisas sobre o ensino de língua e os problemas de leitura

emergentes no hipertexto. Enfoca os gêneros mais interativos, como os fóruns de

discussão, os bate-papos e os problemas da relação entre oralidade e escrita na Internet.

Debate a leitura do hipertexto e o ensino da língua materna e da estrangeira com

suporte da Internet. Capítulos: Tendências em pesquisas em gêneros digitais: focali-

zando a relação oralidade/escrita; E-fórum na Internet: um gênero digital; formas

associativas existentes nas salas de bate-papo; A natureza hipertextual do gênero chat

aberto; Espaços mentais e hipertexto: consideração sobre o chat do IRC; Pensar em
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hipertexto, da leitura de hipertexto: um diálogo com Ronet et al.; Os hipertextos que

Cristo leu; Estratégias de leitura para a compreensão de hipertextos; O hipertexto na

sala de aula de língua estrangeira.

BAIRRAL, Marcelo A. Discurso, interação e aprendizagem matemática em ambientes

virtuais a distância. Rio de Janeiro: Edus, 2007.

Aborda a aprendizagem matemática em ambientes virtuais. Apresenta subsídios

teóricos para a EaD em ambientes virtuais, o valor das tarefas em ambientes virtuais de

aprendizagem, o processo comunicativo a distância através do e-mail, fórum de discus-

são e chats. Analisa a aprendizagem em cenários virtualizados envolvendo metodologias

de formação e de ambientes virtuais e tem sido muito presente nos estudos a distância

mediados pela Internet. Capítulos: Alguns estudos e contribuições teóricas para a

aprendizagem em ambientes virtuais; Tarefas e dimensão de interação no processo de

aprender a aprender em ambientes virtuais; Interações virtuais e construção hipertextual

de mensagens eletrônicas; Interações e desenvolvimento profissional de fóruns de

discussão; Interações a distância e construção do conhecimento em chats.

BARAJAS, Mario (Coord.); ALVAREZ Beatriz (Ed.). La tecnologia educativa en la

enseiñanza superior: entornos virtuales de aprendizaje. Madrid: McGraw-Hill, 2003.

Aborda as transformações e as conseqüências para as instituições educativas

(especialmente de ensino superior) da integração progressiva de metodologias de ensi-

no mediado pelas TIC. Enfoca as mudanças e os problemas experimentados pelas uni-

versidades convencionais de tipo presencial com o advento do campus virtual e analisa

a problemática das universidades a distância que atualmente estão renovando seus

métodos e sistemas de troca e tutoria utilizando Internet. Capítulos: Ambientes virtuais

de aprendizagem no ensino superior: fontes para uma revisão do campo; A transforma-

ção de espaços de educação superior: paradigmas da convergência da aprendizagem

presencial e aprendizagem a distancia; A implementação de ambientes virtuais de apren-

dizagem e os dilemas institucionais; A introdução do ensino aberto e a distância e dos

ambientes virtuais de aprendizagem no contexto da universidade convencional: uma

perspectiva institucional; Ambientes virtuais de aprendizagem na educação superior:

uma visão de dentro; Ambientes virtuais de aprendizagem desde uma perspectiva

intercultural; A preocupação pelo fator cultural na aprendizagem virtual; Avaliação de

ambientes virtuais de aprendizagem e aprendizagens abertas e a distancia: um enfoque

intercultural; Aspectos pedagógicos do ensino e aprendizagem na Internet; Dando sen-

tido à multimídia educativa: algumas perspectivas para os ambientes virtuais de apren-

dizagem; Comunidades de aprendizagem em ambientes virtuais. A comunidade

Iberoamericana da Cued; Uma análise internacional da educação baseada na Web e

recomendações estratégicas para o desenvolvimento futuro do ensino on-line; Políticas

para o desenvolvimento do ensino virtual e recomendações de investigação.
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BARBERÁ, Elena (Coord.); BADIA, Antoni; MOMINÓ, Josep. La incógnita de la

educación a distancia. Barcelona: ICE, 2001.

Discute a validade da EaD. Investiga como se dá a construção do conhecimento

através das TIC, as causas de certos efeitos e defeitos virtuais e as conseqüências que

as decisões que se tomem sobre eles possam ter para o futuro da EaD. Capítulos:

A educação a distância: um novo paradigma de ensino e aprendizagem?; A adoles-

cência teórica da educação a distância; A mediação tecnológica na educação a distân-

cia: os espaços virtuais em debate; o que pensam os professores e os aprendizes em

estudos realizados a distância?; A interação é a chave dos processos de ensino e

aprendizagem em contextos virtuais instrucionais?; Pode-se avançar mais adiante dos

temas tópicos em educação a distância?; A qualidade em educação a distância: a

questão mais duvidosa de todas.

BARBERÁ, Elena (Coord); ROMISZOWSKI, Alexander; SANGRÁ, Albert; SIMONSON,

Michael. Educación abierta y a distancia. Barcelona: UOC, 2006.

Analisa a evolução da educação aberta e a distância e as mudanças de cultura

provocadas no contexto educativo. Discute o ensino e aprendizagem utilizando siste-

mas abertos e a distância com o uso de diferentes tecnologias e as necessidades exigidas

na formação de professores diante da sociedade da informação e do conhecimento.

Capítulos: Concepções sobre a educação aberta e a distância; Teoria, investigação e

educação a distância; Sistemas de Educação Aberta e a Distância; Qualidade do ensino

aberto e a distância; Modelo de análises para a implementação dos sistemas de EaD.

BARBERA, Elena; BADIA, Antoni. Educar con aulas virtuales: orientaciones para la

innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Madrid: Machado Libros, 2004.

Aborda o uso educativo das TIC nas aulas virtuais, trazendo novas perspecti-

vas para a transição das aulas presenciais para as aulas virtuais. Destaca as atividades

de ensino e aprendizagem virtuais, caracterizando os efeitos no aluno, espaço

presencial, ritmo educativo e material didático. Aborda as tarefas habituais da docência

virtual e suas limitações, oferecendo orientações e guias práticos para superá-las.

Capítulos: Do professor presencial ao professor virtual; Do estudante presencial ao

estudante virtual; Da aula presencial à aula virtual; Do ritmo fixo ao ritmo variável;

Dos materiais didáticos às unidades temáticas virtuais; Da atividade presencial ao

ensino e aprendizagem virtual.

BARBOSA, Rommel M. (Org.). Ambientes virtuais de aprendizagem. Porto Alegre:

Artmed, 2005.
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Aborda os ambientes virtuais de aprendizagem, o uso de ferramentas como

chats, lista de discussão e fóruns para o auxilio em cursos presenciais e a distância,

bem como para criação e gerenciamento de comunidades virtuais. Capítulos: Cons-

trução e aplicação do ECT – editor de texto coletivo; Metodologias para a educação a

distância no contexto da formação de comunidades virtuais de aprendizagem; Rooda/

UFRGS: uma articulação técnica, metodológica e epistemológica; As possibilidades

pedagógicas do ambiente computacional Teleduc na exploração, na disseminação e na

representação de conceitos matemáticos; Trabalho com projetos como proposta pe-

dagógica em cursos de engenharia química; Uma aprendizagem inovadora: o Aulanet

customizado para a oficina de aprendizagem do portal Edukbr; Em busca de outro

modelo para a comunicação em rede; Estudo comparativo e auto-aprendizagem de

línguas estrangeiras por meio de tecnologias de informação e comunicação/Internet;

O uso de um fórum de discussão para desenvolver atividades colaborativas; A utiliza-

ção da plataforma Webct para desenvolvimento e implementação de disciplinas utili-

zando a Internet.

BARRETO, Raquel G. (Org.). Tecnologias educacionais e educação a distância: avali-

ando políticas e práticas. Rio de Janeiro: Quartet, 2001.

Aborda a apropriação das TIC nos contextos e nas condições concretas de

produção do ensino. Capítulos: As políticas de formação de professores: novas

tecnologias e educação a distância; Desafios para a educação na era da informação: o

presencial, a distância, as mesmas políticas e o de sempre; A integração das tecnologias

de informação e comunicação aos processos educacionais; Em direção a uma ação

docente mediada pelas tecnologias digitais; TV Escola: o lugar dos professores na

política de formação docente; Programa TV Escola: o dito e o visto; Programa Nacio-

nal de Informática na Educação: novas tecnologias, velhas estruturas; O jogo dos

sentidos compartilhados; TV na escola; Novas tecnologias na escola: um recorte

discursivo.

BARRETO, Raquel G. Formação de professores, tecnologias e aprendizagens. São Paulo:

Loyola, 2002.

Focaliza as relações entre a formação de professores, as tecnologias e as prá-

ticas de linguagem. Aborda as TIC com base na sua incorporação ao discurso peda-

gógico, como conjunto das práticas de linguagens do/no e sobre o ensino. Trata da

utilização educacional das TIC nos mais diversos contextos: no aperfeiçoamento da

situações de ensino constituídas e na constituição da modalidade de EaD. Capítulos:

As práticas de linguagem; As tecnologias da informação e da comunicação; As políti-

cas de formação de professores.
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BAYMA, Fátima. Educação corporativa: desenvolvendo e gerenciando competências.

São Paulo: Pearsons/Prentice Hall, 2004.

Apresenta o papel da educação no contexto de ambientes com tecnologias,

buscando soluções que trabalhem as diferenças existentes e identificando o novo ser

diante das TIC. Capítulos: A educação na era da tecnologia da informação e comuni-

cação; Panorâmica da educação a distância; Metodologias de desenvolvimento de pro-

gramas de educação a distância; Experiências da educação a distância em instituições

públicas e privadas; Educação corporativa: estratégias de desenvolvimento e

implementação de modelo; Educação corporativa: gerenciando competências; O po-

tencial das tecnologias voltadas para educação a distância e educação corporativa;

A sociedade em rede: tecnologia, projetos e parcerias do governo; Governo eletrônico

e educação a distância: avanços e impactos do e-government no e-learning; Contri-

buições estratégicas.

BELONNI, Maria L. Educação à distância. Campinas: Autores Associados, 1999.

Ensaio sobre questões ligadas à crise atual da educação, especialmente aquelas

relacionadas à inovação educacional e às TIC. Debate EaD e suas possíveis contribui-

ções, numa perspectiva de aprendizagem aberta e educação ao longo da vida, na qual

o uso de instrumentos técnicos os mais avançados torne possível e estimule um

processo de aprendizagem autônomo voltado para a emancipação do apredente.

Capítulos: Os paradigmas econômicos: contribuição para a educação a distância; Edu-

cação, ensino ou aprendizagem a distância?; Aprendizagem autônoma: o estudante

do futuro; Mediatização: os desafios das novas tecnologias de informação e comuni-

cação; Professor coletivo: quem ensina a distância?; Aspectos institucionais; a educa-

ção no futuro: aprendizagem aberta e estudante autônomo.

BETTEGA, Maria H. Educação continuada na era digital. São Paulo: Cortez, 2004.

Trata do uso das TIC no processo ensino-aprendizagem e a atuação do profes-

sor como sujeito formador. Analisa o Programa de Educação Continuada da Secretaria

de Educação de São Paulo, constituído de cursos de informática básica e de oficinas de

utilização de software educacionais. Discute a importância da formação continuada em

informática para professores da rede pública de ensino. Capítulos: O computador como

instrumento de ensino; A informática educacional no Brasil; A importância da formação

contínua para o professor; O Programa de Educação Continuada em Informática da

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo; Reflexões e análise sobre a aplicação do

Programa de Educação Continuada em Informática Educacional na Diretoria de Ensino

de Mauá.
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BORBA, Marcelo C.; MALHEIROS, Ana P.; ZULATTO, Rúbia B. Educação a distância

on-line. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

Apresenta resultados de experiências e pesquisas em EaD on-line na área de

Matemática, envolvendo cursos, práticas pedagógicas como comunidades virtuais de

aprendizagem e desenvolvimento de projetos de modelagem realizados a distância.

Discute a formação de professores, o papel docente em EaD on-line e questões de

metodologia de pesquisa qualitativa na área. Capítulos: Alguns elementos de Educa-

ção a Distância Online; Educação Matemática a Distância com chat; Educação Mate-

mática a Distância com videoconferência; Seres humanos com Internet; Modelagem e

EaD on-line; O Centro Virtual de Modelagem; Atuação Docente e outras dimensões

em EaD on-line.

BORTOLINI, Armando; SOUZA, Valdemarina (Org.). Mediação tecnológica: constru-

indo e inovando. Porto Alegre: Edipucrs, 2003.

Aborda a utilização pedagógica dos recursos tecnológicos, no relato histórico

de eventos e pesquisas que marcaram a construção da implantação e da implementação

dos recursos tecnológicos em instituições maristas. Capítulos: Origem e desenvolvi-

mento da proposta de utilização de computadores nas Escolas Maristas; Metodologia

do uso de videogramas educativos; Proposta de diretrizes para uso de multimeios e

informática educativa: sugestões; A construção compartilhada do conhecimento so-

bre a utilização pedagógica de recursos informatizados: a reaprendizagem da aprendi-

zagem: A utilização do computador em sala de aula: uma investigação em cursos de

licenciatura; Utilização do computador em sala de aula: relato de uma experiência;

Releituras e considerações críticas a partir dos resultados dos estudos e do ideário

vigente em 1992: até que ponto a informática é uma ferramenta para intervenção

educativa?; As ilusões como presença na inserção dos recursos informatizados no

contexto pedagógico: o paradigma do pensamento dos professores como contexto

do trabalho em informática na educação; Violência na Internet; Orientação paradigmática

de professores de ensino médio na utilização de recursos da informática; A compe-

tência no uso crítico-pedagógico da Internet: a expressão da dialógica que une na

incerteza; Cegueira e compromisso na exploração pedagógica de softwares educativos;

Novas linguagens em leitura; O desafio das vibrações coletivas: ligações efêmeras

geradas na interatividade.

BUCKINGAM, David. Crescer na era das mídias eletrônicas. São Paulo: Loyola, 2007.

Discute o destino da infância no século 21. Apresenta um panorama nas mu-

danças recentes no mundo infantil influenciado pelo uso das mídias. Aponta os desa-

fios trazidos pela proliferação de novas tecnologias, pela privatização das mídias e do

espaço público e pela polarização entre os que têm e os que não têm acesso às mídias.
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Discute os efeitos das mídias e as preocupações de pesquisadores, familiares, educa-

dores, produtores de mídias e planejadores. Capítulos: Em busca da infância; A morte

da infância; A geração eletrônica; Infância em mudança; Mídias ou mudança; Paradigmas

em mudança; Crianças assistindo à violência; Crianças como consumidoras; Crianças

como cidadãs; Os direitos de mídia das crianças.

CAMPOS, Fernanda; SANTORO, Flávia; BORGES, Marcos; SANTOS, Neide. Coopera-

ção e aprendizagem on-line. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

Analisa a aprendizagem cooperativa, sua natureza, bases teóricas, utilização

no processo educacional, competências que são desenvolvidas por esse procedimen-

to, técnicas mais eficazes, papel do professor na condução dos processos cooperati-

vos e vantagens e desvantagens. Os ambientes de aprendizagem cooperativa, distin-

guindo trabalho cooperativo apoiado por computadores, tecnologias e mecanismos

de suporte à interação e colaboração de aprendizagem cooperativa apoiada por com-

putadores relacionando a questões educacionais pedagógicas na construção e

implementação de ambientes computacionais para suporte aos processos de aprendi-

zagem em grupo. Capítulos: Visão geral da Internet; Aprendizagem cooperativa;

Ambientes de aprendizagem cooperativa apoiados por computadores; Avaliação de

alunos em ambientes CSCL; Uso de técnicas de inteligência artificial em ambientes de

aprendizagem cooperativa; Tendências e perspectivas dos ambientes de aprendiza-

gem cooperativa apoiados por computadores.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

Aborda a dinâmica econômica e social da nova era da informação. Formula

uma teoria que analisa os efeitos das TIC no mundo contemporâneo. Capítulos:

A rede e o ser; A revolução da tecnologia da informação; A economia informacional e

o processo de globalização; A empresa em rede; A cultura, as instituições e as orga-

nizações da economia informacional; A transformação do trabalho e do mercado de

trabalho: trabalhadores ativos na rede, desempregados e trabalhadores com jornada

flexível; A cultura da virtualidade real: a integração da comunicação eletrônica, o fim

da audiência de massa e o surgimento de redes interativas; O espaço de fluxos;

O limiar do eterno: tempo intemporal; A sociedade em rede.

CEBRIAN, Manuel (Coord.). Enseñanza virtual para la innovación universitaria. Madrid:

Narcea, 2003.

Aborda os vínculos da universidade em permanente mudança provocada pela

incorporação das TIC. Discute possibilidades de professores e instituições utilizarem as

TIC como elemento de inovação e mudança educativa. Apresenta exemplos e reflexões
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sobre propostas concretas e situa esta reflexão numa busca permanente de qualidade

no ensino universitário com TIC. Capítulos: Inovar com tecnologias aplicadas à docência

universitária; Dimensões pedagógicas do uso de tecnologias da comunicação e infor-

mação no ensino universitário; Para que os professores utilizam Internet na docência?

Elementos de um curso virtual e modelos de desenho de uma disciplina na web; O

desenho de documentos web; A avaliação formativa através da Internet; Ambientes

integrados de ensino virtual; Serviço de apoio institucional de inovação educativa sobre

as TIC aplicadas a docência; Software e recursos para a docência.

CITELLI, Adilson. Palavras, meios de comunicação e educação. São Paulo: Cortez,

2007.

Aborda a mídia na escola como ecossistema comunicativo do qual a escola faz

parte, inserida num contexto de mudanças que acontecem rapidamente. Analisa a

sala de aula como espaço cruzado por mensagens, signos e códigos que não se

ajustam nem se limitam à tradiação da educação formal. Ressignifica os processos de

produção do discurso escolar através da abertura, capacidade de inovar, criar e dar

atenção a novos saberes. Apresenta verbetário de termos novidadeiros envolvendo a

compreensão da linguagem usada pelos meios de comunicação. Capítulos: Entreato

da comunicação; Entorno da comunicação; Palavras nos meios de comunicação; Pala-

vras e adequação; Deslocamento das palavras; Palavras, médio e política; Um meio de

palavras: o rádio; Palavras no jornal e outras vertentes; Palavras na rede; palavras e

linguagens complexas; Palavras e autoria; Palavras, media e escola; Palavras e enten-

dimento; Verbetário de termos novidadeiros.

CORREA, Juliane (Org.). Educação a distância: orientações metodológicas. Porto

Alegre: Artmed, 2007.

O livro trata da articulação entre EaD, mediações tecnológicas e contextos de

trabalho, envolvendo a organização do processo de formação a ser desenvolvido e a

apropriação da lógica de produção dos materiais didáticos necessários ao curso. Aborda

as dimensões da ação educativa em EaD: produção de materiais impressos,

videográficos, digitais e de programas de rádio; avaliação e validação dos materiais

produzidos; desenvolvimento de ambientes virtuais e de recursos multimidiáticos;

formação de tutores e acompanhamento da prática pedagógica em contextos de tra-

balho. Proporciona a reflexão e a orientação na produção de materiais em EaD. Capí-

tulos: Estruturação de programas em EaD; Elaboração de material impresso: concei-

tos e propostas; Elaboração de material videográfico: percursos possíveis; Desenvol-

vimento de ambientes virtuais: novos desafios; Projeto gráfico: construindo a identi-

dade visual; O cotidiano da tutoria.
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COSCARELLI, Carla V. (Org.). Novas tecnologias, novos textos, novas formas de

pensar. Belo Horizonte: Autentica, 2002.

Aborda a relação entre Informática, Linguagem, Educação e Cognição, ofere-

cendo visões diferentes sobre vários aspectos da informática aplicada à educação.

Introduz discussões relacionadas ao uso de TIC, apresentado uma reflexão teórica

sobre a informática na educação e algumas experiências educacionais que empregam

a informática como recurso pedagógico. Capítulos: Fala, escrita e navegação: cami-

nhos da cognição; Ambientes de aprendizagem: reengenharia da sala de aula; Novas

tecnologias da informação e da comunicação; Novas estratégias de ensino/aprendiza-

gem; A tecnologia da informação na escola; Entre textos e hipertextos; Textos e

hipertextos na sala de aula; Aprendizagem colaborativa em comunidades virtuais: o

caso das listas de discussão; Comunicação mediada pelo computador: o caso do chat;

Educação pelo olhar: pensando a educação a distância; Ensino@ Distância: aprenden-

do a aprender.

COSCARELLI, Carla V.; RIBEIRO, Ana E. (Org.). Letramento digital: aspectos sociais e

possibilidades pedagógicas. Belo Horizonte: Ceale/Autêntica, 2005.

Aborda os novos tipos de letramento no mundo digital, novos usos da língua,

novas formas de ensino após a Internet. Analisa a alfabetização digital, envolvendo o

uso das várias ferramentas disponíveis na Internet para trabalhar o letramento.

Capítulos: Educação e sociedade da informação; Alfabetização e letramento digital;

Letramento e novas tecnologias: questões para a prática pedagógica; Alfabetização

digital: problematização do conceito e possíveis relações com a pedagogia e com a

aprendizagem inicial do sistema de escrita; Educação e novas tecnologias: um olhar

para além da técnica; A angústia da interface; Contribuições das teorias pedagógicas

de aprendizagem na transição do presencial para o virtual; Ler na tela: letramento e

novos suportes de leitura e escrita; Chat: e agora? novas regras nova-escrita; A coe-

rência do hipertexto; Ensino e aprendizagem da escrita e tecnologia digital: o e-mail

como objeto de estudo e de trabalho em sala de aula.

COSTA, José W.; OLIVEIRA, Maria A. (Org.). Novas linguagens e novas tecnologias:

educação e sociabilidade. Petrópolis: Vozes, 2004.

Discute as conseqüências e implicação para o universo educacional do uso

das TIC, das novas linguagens e tecnologias, novas linguagens e interlocuções com

a educação e a sociedade. Capítulos: Informação e conhecimento no processo

educativo; A informática na educação: um estudo do Proinfo em Belo Horizonte;

Comunicação midiática no processo ensino/aprendizagem; Ambientes informatizados

de aprendizagem.
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DANIEL, John. Educação e tecnologia no mundo globalizado. Brasília: Unesco, 2003.

Trata de educação e das tecnologias num mundo globalizado, as potencialidades

e as realizações que as TIC apresentam para o mundo de hoje. Capítulos: Porque

pesquisar a aprendizagem a distância?; Educação para todos: o papel da Unesco;

A educação em um novo mundo pós-moderno; Educação e treinamento numa era de

globalização: o que há de novo?; Tecnologia e educação: aventuras no eterno triângu-

lo; Educação para todos: o que é preciso?; A educação superior: problemas globais;

Usando a tecnologia de informação e comunicação para o ensino e a aprendizagem de

qualidade, assim como para a administração efetiva: superando o divisor digital; Online

e off-line: fazendo a combinação certa; Tecnologia é a resposta, mas quais são as

perguntas dos ministros da educação?; O impacto da globalização na garantia de

qualidade, certificação e reconhecimento das qualificações na educação superior;

A educação a distância e as novas tecnologias da informação e comunicação na edu-

cação fundamental: seis propostas; A educação internacional numa era de globalização:

o que há de novo?; Incentivo e responsabilidade: instrumentos de mudanças na edu-

cação superior; O comunismo científico e a economia capitalista: a universidade na

era da globalização.

DUART, Joseph; SANGRIA, Albert (Comp.). Aprender en la virtualidad. Barcelona:

Gedisa, 2000.

Analisa o impacto das TIC e as diversas formas para descobrir e desenvolver

novas maneiras de ensinar e aprender. Capítulos: Aprendizagem e virtualidade: um

novo paradigma formativo?; Formação universitária por meio da Web: um modelo

integrador para a aprendizagem superior; Aprender ao longo da vida e as novas

tecnologias; Educar em valores por meio da Web; O ensino da economia mundial e as

novas tecnologias; A motivação como interação entre o homem e o computador nos

processos de formação não presencial; Trabalho cooperativo em espaços virtuais de

aprendizagem; Profissionalização em espaços virtuais integrados; As disciplinas quan-

titativas no ensino a distância; O desenho formativo: um novo enfoque de desenho

pedagógico dos materiais didáticos em suporte digital; Materiais na Web: um proces-

so de conceitualização global; A Web da disciplina em um modelo de aprendizagem

virtual a distância; Bibliotecas e centros de documentação em um espaço virtual;

Gestão da educação nas organizações virtuais.

FILHO, Roberto F. (Org.). Educação a distância: análise dos parâmetros legais e

normativos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

Apresenta um estudo sobre as formas de relacionamento entre os diferentes

sistemas de ensino e seu impacto no conceito de territorialidade. Analisa o contexto

tecnológico e normativo da EAD no ensino superior, em particular nos cursos de
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graduação. Contempla o campo da EAD, traz uma compilação da legislação referente

ao ensino superior a distância. Capítulos: Interpretando a legislação; O contexto

legislativo da educação a distância; Educação a distância, sistemas de ensino e

territorialidade; A educação a distância no ensino de graduação: contexto tecnológico

e normativo; Enunciando a legislação.

FIORENTINI, Leda M.; MORAES, Raquel (Org.). Linguagens e interatividade na

educação a distância. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

Traz contribuições para a compreensão de como a interatividade contribuiu

para definir as concepções dos textos didáticos escritos, do hipertexto e dos progra-

mas de televisão e vídeo, de modo a empregá-los nas práticas educacionais cotidia-

nas. Capítulos: A perspectiva dialógica nos textos educativos escritos; Educação

hipertextual: diversidade e interação como materiais didáticos; Televisão, vídeo e

interatividade em educação a distância: aproximação com o receptor-aprendiz; Edu-

cação a distância: aspectos histórico-filosóficos.

FREITAS, Maria T.; COSTA, Sérgio R. (Org.). Leitura e escrita de adolescentes na

internet e na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

Analisa os desafios colocados à leitura e escrita, provocada pelas transforma-

ções nos modos de produção do conhecimento, desencadeados pelos usos das TIC

no mundo contemporâneo. Apresenta compreensão sobre as experiências de leitura e

escrita de jovens, mediados pela Internet. Capítulos: Da tecnologia da escrita à

tecnologia da Internet; Oralidade escrita e novos gêneros (hiper)textuais na Internet;

A escrita na Internet: novas formas de mediação e desenvolvimento cognitivo; Leitura

e escrita de hipertextos: implicações didático-pedagógicas e curriculares; O chat como

produção de linguagem; A produção discursiva nas salas de bate-papo: formas e

características processuais; O discurso construído nas listas de discussão: uma nova

forma de interação na formação da subjetividade; Porque nickname escreva mais que

realname? Uma reflexão sobre gêneros do discurso; A pesquisa escolar em tempos

de Internet.

GARCIA ARETIO, Lorenzo. La educación a distancia: de la teoria a la práctica.

Barcelona, Ariel, 2001.

Analisa os impactos da EaD, do ensino e aprendizagem abertos, a teleformação,

ensino virtual ou distribuído em todos os âmbitos da educação e na formação. Traz

uma visão panorâmica destas diferentes formas de ensinar e aprender. Aborda os

pressupostos teóricos e históricos da EaD, sugere técnicas apropriadas para susten-

tar qualquer programa de EaD, os materiais, as vias de comunicação e relação entre
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professores e alunos. Capítulos: Bases conceituais; Perspectiva histórica, possibilida-

des e contribuições; O diálogo didático mediado; professores/formadores e tutores;

Os estudantes; Comunicação através dos meios; Elaboração de materiais básicos:

unidades e guias; Internet na educação a distância; A avaliação.

GARCÍA ARETIO, Lorenzo (Coord.); CORBELLA, Marta R.; FIGAREDO, Daniel D.

De la educación a distancia a la educación virtual. Barcelona: Ariel, 2007.

Aborda as TIC aplicadas à EaD, envolvendo uma perspectiva teórica, tecnológica

e prática da Sociedade da Informação e do conhecimento. A mudança de paradigma

educativo nas cibercomunidades de aprendizagem e novos enfoques no e-learning.

Capítulos: Sociedade da Informação e educação a distância; Educação a distância –

educação virtual: chaves de um novo paradigma; Sistemas digitais de ensino e apren-

dizagem; Comunidades de aprendizagem em espaços virtuais; Conteúdos e objetos

de aprendizagem; O professor e o formador nos sistemas digitais de ensino e apren-

dizagem; Planejamento e desenho em educação a distância; A qualidade e a avaliação

nos processos de ensino e aprendizagem digitais.

GIUSTA, Agnela S.; FRANCO, Iara M. (Org.). Educação a distância: uma articulação

entre teoria e a prática. Belo Horizonte: Pucminas, 2003.

Aborda perspectivas no campo da educação introduzidas pelas TIC. Apresenta

o histórico da EaD no Brasil e no mundo, reflexões sobre o processo ensino-aprendi-

zagem, sobre avaliação e as principais mídias em uso no contexto educacional, bem

como uma proposta de articulação entre teoria e prática contendo as principais etapas

na elaboração de um projeto de curso a distância. Capítulos: Educação a Distância:

contexto histórico e situação atual; Concepções do processo ensino/aprendizagem;

O processo de avaliação em cursos a distância: reflexões; Mídias; Internet; Áudio e

vídeo no computador; Vídeo, teleconferência, videoconferência e áudio; Material im-

presso em EaD: construção e produção; planejamento em educação a distância.

GOMEZ, Margarita. Educação em rede: uma visão emancipadora. São Paulo: Cortez,

2004.

Trata da possibilidade educativa do ensino-aprendizagem pela Internet, a partir

do referencial de Paulo Freire relacionado com o conceito de rede. Aborda a universalização

dos meios tecnológicos necessários para o acesso ao ciberespaço, a construção da

sociedade da cibercultura a partir da alfabetização digital. Desenvolve uma proposta de

EaD fundamentada em princípios básicos da educação popular e defende que a educa-

ção no contexto digital deve ser vivenciada como uma prática concreta de libertação e
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de construção da história. Capítulos: A educação em rede na sua dimensão

emancipadora; Concepção de rede: fala, leitura e escrita em rede; As subjetividades

em rede: relações reais/virtuais: a experiência como dispositivo pedagógico; A medi-

ação e o desenho no projeto Web; Etapas fundamentais para o processo de criação de

um curso Web; Possibilidade de avaliação nos cursos Web; Por uma pedagogia da

virtualidade.

GONZALEZ, Mathias. Fundamentos da tutoria em educação a distância. Campinas:

Avercamp, 2005.

Aborda o papel do professor tutor, personagem de fundamental importância no

cenário da EaD. Apresenta o tutor como mediador da participação dos estudantes nos

chats, que estimula os alunos a cumprir suas tarefas, atingir os objetivos propostos e

avaliar a participação de cada um. Capítulos: Conhecendo as políticas de EaD no Brasil;

Perspectivas históricas da EaD; Gestão, estrutura e funcionamento de cursos em EaD;

Técnicas de motivação em EaD; Dominando as ferramentas na tutoria: e-mail, chat,

telefone, fax, correspondência; Tele e videoconferência; Métodos de avaliação; Teoria e

prática tutorial em EaD; A arte da sedução pedagógica na tutoria em EaD.

HARASIM, Linda; TELES, Lúcio; TUROFF, Murray; HILTZ, R. Redes de aprendizagem:

um guia para ensino e aprendizagem on line. São Paulo: Senac, 2005.

Mapeia o território da aquisição do conhecimento a distância através da Internet.

Apresenta a utilização das TIC na educação. Descreve as redes de aprendizagem, seus

usuários e ferramentas, projetos de implementação e pesquisas na área. Capítulos:

Redes de aprendizagem: introdução; Redes escolares: exemplos e experiências;

Redes de educação superior, treinamento e aprendizagem informal: exemplos e

experiências; Projetos de rede de aprendizagem; Como começar: o processo de

implementação; O ensino on-line; Aprendizagem on-line; Problemas no paraíso: es-

pere o melhor, prepare-se para o pior; novos recursos; Aprendizagem em rede:

paradigma para o século XXI; Mensagem do futuro.

HEIDE, Ann; STILBORNG, Linda. Guia do professor para a Internet. 2. ed. Porto

Alegre: Artmed, 2000.

Aborda a utilização da Internet na sala de aula, como encontrar sites educacio-

nais importantes, como planejar atividades para todos os níveis, os meios de pesquisa

e fácil desenvolvimento de projetos Web. Capítulos: O papel da Internet na sala de aula

atual; Envolvendo-se em projetos existentes; Planejando seus próprios projetos;

Explorando a World Wide Web; Trazendo a World Wide Web para a sala de aula;

Desenvolvimento de páginas da Web para aprendizagem; Comunicando-se pela Internet;
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Ferramentas adicionais da Internet; Trazendo a Internet para as escolas; Além das

paredes da sala de aula.

JOLY, Maria C. (Org.). A tecnologia no ensino: implicações para a aprendizagem.

São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.

Discute a tecnologia na educação como um recurso estratégico voltado para uma

ação pedagógica diferenciada. Analisa as mudanças nas funções que o computador tem

sofrido nas últimas décadas de pesquisa na área de informática na educação. Aborda a

importância da utilização de recursos tecnológicos no ensino. Discute desafios que são

apresentados à escola na Sociedade da Informação para uma efetiva incorporação do

computador em todas as atividades envolvendo o trabalho do professor. Capítulos:

A espiral da aprendizagem e as tecnologias da informação e comunicação: repesando

conceitos; Tecnologia, educação contemporânea e desafios ao professor; A tecnologia e

o ensino universitário: avaliando perspectivas educacionais; Alfabetização tecnológica

em Extremadura: professores, geração de conteúdos e conectividade; Analisando o uso

educacional de recursos tecnológicos em leitura escrita; Conceptset: uma tecnologia

educacional para o ensaio de conceitos.

KENSI, Vaní M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas: Papirus,

2003.

Analisa as alterações na atuação do docente decorrentes do uso mais intenso das

TIC. Aborda as transformações nas práticas de ensino e de pesquisa no ensino presencial

e na EaD, mediada pelas possibilidades tecnológicas mais avançadas, levando os envol-

vidos a buscarem novas maneiras de agir. Capítulos: O que são tecnologias? Como

convivemos com as tecnologias?; Tecnologias e as alterações no espaço e tempo de

ensinar e aprender; Da escola presencial à escola virtual; As tecnologias e as mudanças

necessárias nas instituições de ensino e no trabalho docente; O professor diante das

novas tecnologias ou "professores"; o futuro é hoje!"; A nova lógica do ensino na soci-

edade da informação; Do ensino interativo às comunidades de aprendizagem; Interação

e comunicação no ensino mediado pelas tecnologias; Ação docente e o livro didático no

ambiente digital; Entre sons barulhos e silêncios: os ensaios da nossa orquestra.

KENSI, Vaní M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Papirus,

2007.

Aborda as relações existentes entre educação e tecnologia. Enfoca os avanços

que as TIC trazem à educação. Apresenta situações de como trabalhar a educação

mediada pelas TIC. Analisa a história de relacionamentos entre os vários tempos da

sociedade, avanços tecnológicos sucessivos e os reflexos na educação.
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LEÃO, Lúcia (Org.). O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias. São

Paulo: Senac, 2005.

Trata das novas mídias sob enfoque de professores, artistas e pesquisadores

da cibercultura, trocando um relevante panorama sobre a época atual. Os temas são

focados pelo aspecto tecnológico, representado pelo chip e as dinâmicas imprecisas,

lúdicas, subjetivas, artísticas, presentes na imagem do caleidoscópio. Capítulos:

Novas mídias como tecnologia e idéia: dez definições; A arqueologia da mídia; A

história dos meios de comunicação; O que é multimídia de uma vez por todas;

Ciberespaço: análises e reflexões para a construção de modelos descritivos de siste-

mas hipermididaticos; A interatividade e a construção do sentido no ciberespaço;

Escrita no ciberespaço: notas sobre a narrativa nômade, net arte e pratica de estilo de

vida; Paradigmas cinemáticos para o hipertexto; Contribuições para a questão da for-

mação do designer de hipermídia; O design como interface de comunicação e uso em

linguagens hipermididaticos; Dez dicas para escrever a rede viva; Um diálogo entre a

ética e a prática do profissional de tecnologia em design de multimídia; Design gené-

tico; Arte como pesquisa; Panorama da arte tecnológica; Gênesis, panorama da ciberarte

no Brasil; As traduções na poesia digital; Teoria narrada: projeção múltipla e narração

múltipla (passado e futuro); O cinema depois do filme; Os mitos do cinema Interativo:

fronteiras em mudança: O fenômeno vivido de uma distância; Plissando o texto: ori-

gens e desenvolvimento da arte telematica; VR web cams – distorções de tempo

como aspectos construtivos; MUDs e identidades alteradas; Da geração X à geração

"ctrl/alt/del": consumindo tecnologia reiniciando a cultura; Cibercultura, cultura

audiovisual e sensorium juvenil; Introdução à net.art (1994-1999); O embarque para

Ciber: mitos e realidades da arte em rede; Poéticas do ciberespaço.

LEITE, Márcia; FILÉ, Valter (Org.). Subjetividade, tecnologias e escolas. Rio de Janeiro:

DP& A, 2002.

Analisa o que é e onde está a tecnologia que faz parte do cotidiano de nossas

escolas e das nossas vidas. Traz uma aproximação entre subjetividade, tecnologias e

escolas buscando ajudar a desfazer alguns nós da educação brasileira. Capítulos:

"Romper o cristal e envolvermo-nos nos acontecimentos que se dão": os contatos

cotidianos com a tecnologia; A rebeldia do/no cotidiano: regras de consumo e usos

transgressores das tecnologias na tessitura da emancipação social; Tecnologias na

sala de aula; Eu: a janela através da qual o mundo contempla o mundo; Algumas

reflexões em torno da tecnologia como expressão da subjetividade; Cotidiano: um

outro viés para entendimento da recepção televisiva; A tecnologia no/do curso de

pedagogia; Os espaços/tempos do cotidiano escolar e os usos das tecnologias; Lin-

guagem audiovisual: uma quase nova tecnologia entrando na quase velha instituição

escolar sem pedir licença; Edições-ensaios do olhar-imagem.
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LEMOS, André; PALACIOS, Marcos (Org.). Janel@s do ciberespaço: comunicação e

cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2001.

Discute a revolução tecnológica informacional nas sociedades humanas, colo-

cando a informação como elemento central da articulação das atividades humanas.

Capítulos: Cibercidades; Cadeias cooperativas nos negócios eletrônicos; Idéias avulsas

sobre música eletrônica, djing, tribos e cibercultura; Fora do armário: a cibersocialidade

em uma lista de discussão GLS; A interação em ciberambientes e sistemas sociais;

Do hipertexto ao algo mais: usos e abusos do conceito de hipermídia pelo jornalismo

on-line; Um breve olhar sobre a sociabilidade no ciberespaço; A Internet: a geração de

um novo espaço antropológico; Considerações sobre interatividade no contexto das

novas mídias; Por mares doravante navegados: panorama e perspectives da presença

lusófona na Internet; Música e cibercultura: do fonógrafo ao mp3, digitalização e difu-

são de audio através da Internet e a repercussão na indústria fonográfica; Obra, aura,

autor e outras "heresies"; Diários íntimos na era digital: diário público, mundos priva-

dos; Caminhos cruzados: a televisão entre a Web e as teles.

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da

informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.

Investiga a história da inteligência intelectual condicionando a história do pen-

samento. Propõe uma abordagem ecológica da cognição, renovando o debate sobre o

devir do sujeito, da razão e da cultura. Capítulos: Face à técnica; A metáfora do

hipertexto; Os três tempos do espírito: a oralidade primária, a escrita e a informática;

Rumo a uma ecologia cognitiva; Por uma tecnodemocracia.

LÉVY, Pierre. O que é o virtual. São Paulo: Editora 34, 1996.

Discute a presença da Internet no cotidiano e a realidade virtual, uma revolução

radical na forma de conceber o tempo, o espaço e os relacionamentos. Capítulos:

O que é a virtualização?; A virtualização do corpo; A virtualização do texto; A virtualização

da economia; As três virtualizações que fizeram o humano: a linguagem, a técnica e o

contrato; As operações da virtualização ou o trivio antropológico; A virtualização da

inteligência e a constituição do sujeito; A virtualização da inteligência e a constituição do

objeto; O quadrívio ontológico: a virtualização, uma transformação entre outras.

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.

Apresenta a cibercultura como um fenômeno técnico e o movimento social e

cultural oculto neste fenômeno. Analisa as mutações que a cibercultura gera na edu-

cação e na formação, as novas formas artísticas relacionadas aos computadores e às
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redes. Investiga como o desenvolvimento do ciberespaço afeta o espaço urbano e a

organização do território. Analisa as implicações culturais das TIC, da digitalização à

navegação, passando pela memória, pela navegação, pela programação, pelo software,

a realidade virtual, a multimídia, a interatividade, o correio eletrônico. Capítulos:

As tecnologias têm um impacto?; A infra-estrutura técnica do virtual; O digital e a

virtualização do saber, a interatividade; O ciberespaço ou a virtualização da comunica-

ção; O universal sem totalidade, essência da cibercultura; O movimento social da

cibercultura; O som da cibercultura; A arte da cibercultura; A nova relação com o saber;

As mutações da educação e a economia do saber; As árvores de conhecimentos, um

instrumento para a inteligência coletiva na educação e na formação; O ciberespaço, a

cidade e a democracia eletrônica; Conflitos de interesse e diversidade dos pontos de

vista; Crítica da substituição; Crítica da dominação; Crítita da crítica.

LITWIN, Edith (Org.). Educação a distância: temas para o debate de uma nova agenda

educativa. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.

Apresenta a EaD como modalidade que revisa seus princípios fundamentais e

reconstrói seu sentido e abrangência para o ensino e a aprendizagem. Analisa aspec-

tos centrais da EaD, a partir de uma diversidade de óticas: a gestão dos projetos de

EaD, o trabalho no âmbito desses projetos, a produção de materiais, o papel dos

tutores, as possibilidades criadas pelas TIC. Capítulos: Das tradições à virtualidade;

A educação a distância, o conhecimento compartilhado e a criação de uma comunida-

de de discurso internacional; A gestão na educação a distância: novas propostas,

novas questões; A colaboração institucional na educação a distância; A produção de

materiais escritos nos programas de educação a distância: problemas e desafios; O

tutor na educação a distância.

LUCENA, Carlos; FUKS, Hugo. A educação na era da Internet. Rio de Janeiro: Clube

do Futuro, 2000.

Trata da Internet e da informática, fugindo da idéia de tratar educação como

um problema de tecnologia. Oferece um instrumento de reflexão sobre como pode-

mos ter aprendizes cada vez mais autodirigidos e professores cada vez mais capazes

de aproveitar ao máximo estas tecnologias e de serem participantes desse processo.

Capítulos: Comunicação digital e trabalho de grupos; Educação a distância na Internet,

a instrução baseada na Web; Apoio de computadores à atividade educativa; Constru-

ção de ambientes para aprendizagem autodirigida; Aprendizado e trabalho cooperati-

vo no ambiente AulaNet.

MAGDALENA, Beatriz; COSTA, Iris. Internet em sala de aula: com a palavra,

os professores. Porto Alegre: Artmed, 2002.

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 153-197, jan. 2009.



173

Discute o papel da informática e da telemática em sala de aula e novos

paradigmas na educação, e tem como eixo central o desenvolvimento de projetos de

aprendizagem em ambientes informatizados. Capítulos. Introdução de novas tecnologias

na escola: Por quê? Para quê?; Qual é a questão; Quem pensa? Quem somos?; Con-

teúdos: Para quê? Por quê?; Pergunta inteligente: o que é isso?; Espaço virtual: visitar

ou habitar?, Espaço virtual: Por que habitar?; Indagações? Comuns; Olhares? Vários;

Perspectivas? Diversas; Resolvendo problemas? Porque é tão difícil? A interação como

padrão comum entre as ciências da natureza e da tecnologia; Educação a distância e

Internet em sala de aula, Tecnologias da Informação e da Comunicação e suas impli-

cações pedagógicas.

MAIA, Carmem (Org.). Ead.br: educação à distância no Brasil na era da Internet. São

Paulo: Anhembi/Morumbi, 2000.

Retrata a experiência de instituições com a EaD no Brasil. Aborda as possibili-

dades de recursos e ferramentas que podem ser utilizadas e desenvolvidas na Internet

para criar novos ambientes de aprendizagem. Capítulos: A pluralidade da educação a

distância; O trajeto da Universidade Anhembi Morumbi no desenvolvimento de ambi-

entes virtuais de aprendizagem; Laboratório de ensino a distância: um ambiente para

trocas de aprendizagem; O projeto Virtus e a construção de ambientes virtuais de

estudo cooperativo; Francês instrumental e redes telemáticas; "Eureka" na PUC-PR!

um ambiente para aprendizagem colaborativa baseado na WWW; Educação a distân-

cia: uma oportunidade para mudanças no ensino; A Universidade Braz Cubas e o

ensino a distância: A implantação, os objetivos e os primeiros resultados obtidos;

Projeto Univir, uma experiência na faculdade carioca.

MAIA, Carmem (Org.). Ead.br: experiências inovadoras em educação a distância no

Brasil: reflexões atuais, em tempo real. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2003.

Resgata as primeiras iniciativas de EaD no Brasil utilizando as novas tecnologias

interativas de rede, reunidas na coletânea Ead.Br: educação a distância no Brasil na era

da Internet. Relata o atual estado-da-arte da EaD no Brasil a partir destas experiências.

Capítulos: A institucionalização da EaD na Anhembi Morumbi; Matrix, Vygotsky, inteli-

gência artificial: breve ensaio sobre o futuro da educação a distância; Novos itinerários

para o ensino do francês como língua estrangeira; Internet e universidade: o Eureka da

PUC-PR, 35.000 usuários depois!; Praticando e apredendo sobre educação a distância:

as experiências do Nied; A Univir: três anos consolidando o e-learning nas empresas.

MAIA, Carmem; MATTAR, João. ABC da EaD: a educação a distância hoje. São Paulo:

Pearson Prentice Hall, 2007.
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Traz a história da EaD no Brasil e no mundo, dicas e sugestões para melhorar

ou implementar esse tipo de serviço. Aborda os vários modelos de EaD praticados, as

ferramentas disponíveis, os novos papéis do aluno, do professor e das instituições,

os direitos autorais e o futuro da EaD. Capítulos: EaD: conceitos e teorias; Educação

a distância; Ensino a distância ou educação a distância?; História da EaD; Modelos de

EaD; Ferramentas, ambientes e tecnologia; Novos papéis para o aluno, o professor e

a instituição; Direitos autorais em EaD; O futuro da educação a distância.

MARCUSHI, Luiz A.; XAVIER, Antonio C. (Org.). Hipertexto e gêneros digitais. Rio de

Janeiro: Lucerna, 2004.

Aborda as principais modificações promovidas nas atividades lingüístico-

cognitivas dos usuários, a partir das inovações tecnológicas, e mostra como essas

mudanças afetam o processo ensino/aprendizagem da língua na escola e fora dela.

Analisa conceitos de hipertexto, gêneros eletrônicos, discurso, leitura e EaD media-

dos pelo computador. Capítulos: Gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia

digital; E-mail: um novo gênero textual; A conversa na Web: o estudo da transmutação

em um gênero textual; Blogs e as práticas de escrita sobre si na Internet; Linguagem

da Internet: um meio de comunicação global; A análise do discurso em contraponto à

noção de acessibilidade ilimitada da Internet; A comunicação interativa em ambientes

hipermídia: as vantagens da hipermodalidade para o aprendizado no meio digital;

Mapeamento e produção de sentido: os links no hipertexto; Leitura, texto e hipertexto.

MASETTO, Marcos; MORAN, José; BEHRENS, Marilda. Novas tecnologias e media-

ção pedagógica. Campinas: Papirus, 2000.

Discute a introdução da informática e da telemática na educação, propostas de

integração e utilização do computador e da Internet na escola, numa abordagem de

mediação pedagógica. Analisa o papel do professor nos dias de hoje. Analisa investi-

mentos e utilizações tecnológicas em educação com a perspectiva de construir novas

propostas. Capítulos: Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais

e telemáticas; Projetos de aprendizagem colaborativa num paradigma emergente;

Mediação pedagógica e o uso da tecnologia.

MATTELART, Armand. História da Sociedade da Informação. São Paulo: Loyola, 2002.

Analisa a história da Sociedade da Informação a partir de uma perspectiva

geopolítica, mostrando a lenta gestação de uma promessa e de um projeto de

reoganização do mundo. Capítulos: O culto do número; A gestão da era industrial e

científica; A emergência das máquinas de informação; Cenários pós-industriais;
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As metamorfoses das políticas públicas; A sociedade global da informação: implica-

ções geopolíticas.

MEDEIROS, Marilú F.; FARIA, Elaine T. (Org.). Educação a distância: cartografias

pulsantes em movimento. Porto Alegre: Edipucrs, 2003.

Aborda os desafios da socialização da informação e da comunicação em espa-

ços plenos de aprendizagem, em ambientes virtuais. Relata experiências de educação

virtual na PUC-RS e uso de ambientes virtuais de aprendizagem na educação. Capítulos:

EaD: cartografias pulsantes em movimento; A universidade e a expansão do conheci-

mento; O cenário da educação a distância: compromissos da universidade brasileira;

Educação a distância: novos desafios na virtualidade dos horizontes educacionais;

Movimentos de um paradigma em EaD: um cristal em seus desdobramentos e dife-

renciações; Construindo uma arquitetura pedagógica: modos de existência em Educa-

ção a Distância; Uma topologia para educação a distância: a PUC-RS Virtual; Caos,

criatividade e ambientes de aprendizagem; Mapas conceituais: um procedimento

metacognitivo de inclusão conceitual e o desafio hipermidiático; Ambientes de apren-

dizagem virtuais em educação a distância: a construção de uma rede de atores em

uma perspectiva cooperativa; Docente em EaD como um entretempo na produção de

uma cultura virtual; Pensamento nômade na constituição de comunidades virtuais de

aprendizagem em EaD; Gerenciamento e coordenação de cursos virtuais como desa-

fios à criação de comunidades de aprendizagem; Perspectivas no uso de uma ferra-

menta gerenciadora de ambientes de aprendizagem em EaD; O hipertexto: uma má-

quina de guerra na aprendizagem; Monitoria e tutoria: linhas de força, intensidades e

experiências no contexto da PUC-RS Virtual; Espaço Interativo: um ambiente de coo-

peração para o desenvolvimento da educação a distância da PUC-RS Virtual; Um curso

de graduação a distância, um corpo sem órgãos?; Legislação e avaliação em EaD:

emergências legais e a geração de processos de territorialização e desterritorialização;

Infovias através de convergência de mídias; Fatores facilitadores de uma estrutura

virtual; caso PUC-RS Virtual; O relacionamento entre parceiros em EaD: o caso da

PUC-RS Virtual; Educação a distância: uma parceria com o governo de Estado para a

construção de conhecimentos em gestão fazendária; Um estudo sobre a satisfação

dos alunos de educação a distância da PUC-RS Virtual; Interação medida, autoconceito

e internalidade: um estudo quantitativo e qualitativo realizado em cursos de especiali-

zação a distância.

MENEZES, Vera (Org.). Interação e aprendizagem em ambiente virtual. Belo Horizonte:

Fale-UFMG, 2001.

Apresenta proposta interdisciplinar envolvendo a Análise do Discurso e a lin-

güística aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras e coloca em discussão a interação

mediada por computador, sua constituição enquanto uma nova modalidade discursiva
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e suas aplicações, repercussões e conseqüências sobre a aprendizagem de línguas

estrangeiras. Apresenta discussões teóricas sobre interação e aprendizagem em am-

biente virtual, revisões sobre novas modalidades de comunicação decorrentes do ad-

vento da internet, observações empíricas da característica própria do chat enquanto

prática discursiva, análises descritivas sobre reparo e correção nas interações por

e-mail, análises sobre coesão e coerência no texto eletrônico e sobre as interfaces

entre letramento e oralidade neste tipo de interação. Discute o impacto da aprendigem

on-line. Capítulos: O discurso oral, o discurso escrito e o discurso eletrônico; Interação

on-line: análise de interações em salas de chat; Alocação de turnos em salas de chat e

em salas de aula; Interações on-line: correções e reparações como processos de

reformulação textual nas trocas conversacionais via e-mail; Interação on-line e

oralidade; Coerência e conversação: a construção do sentido no texto conversacional;

Interação reflexiva na sala de aula virtual e o processo de aprendizagem; Estratégias

de aprendizagem on-line e autonomia: uma relação biunívoca ou antagônica?; Discu-

tindo a interação em sala de aula via internet: análise de interações por correio eletrô-

nico; De receptador de informação a construtor de conhecimento: o uso do chat no

ensino de inglês para formandos de Letras; Educação a distância: um curso de leitura

em língua inglesa para informática via internet; Aprendendo inglês no ciberespaço.

MERCADO, Luís P. Formação continuada de professores e novas tecnologias. Maceió:

Inep/Edufal, 1999.

Trata da formação de professores para trabalhar em ambientes na Internet, a

partir da utilização da Internet no processo educativo e a formação do professor ante

estas tecnologias. Traz à discussão os rumos e as perspectivas da Internet na Educação,

partindo-se da análise das formas de aprender e de interagir com estas tecnologias.

Oferece subsídios teóricos à reflexão dos educadores sobre suas práticas de ensino e

aprendizagem em ambientes telemáticos, suas visões de como se dá a aprendizagem do

aluno utilizando a telemática educativa e sobre os objetivos de ensino envolvidos nesta

aprendizagem. Capítulos: A educação na Sociedade do Conhecimento; aprendizagem

na Sociedade do Conhecimento; Internet na formação continuada de professores.

MERCADO, Luís P. (Org.). Novas tecnologias na educação: reflexões sobre a prática.

Maceió: Inep/Edufal, 2002.

Relata estudos sobre a utilização das TIC no processo educativo, tendo em

vista a formação de pessoal qualificado para o ensino e a pesquisa sobre o uso das

TIC como mediadora da aprendizagem, buscando favorecer novas formas de apren-

der a pensar e de ensiná-lo. Proporcionam uma visão ampla da evolução do conheci-

mento científico na área de TIC e da metodologia e técnicas de pesquisa como instru-

mentos de produção do conhecimento, aprofundando conhecimentos e introduzindo

o uso de TIC numa escola, envolvendo projetos de informática educativa, telemática
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educativa, software educativo, atualização pedagógica. Capítulos: Formação docente

e novas tecnologias; Edutec: uma rede de amigos: novas formas de socialização e

relações através da Internet; Software livre na educação; A capacitação de professo-

res em escolas públicas participantes do Proinfo–AL; Utilização da informática na sala

de aula; Informática educativa: terceirizar ou não?; A Internet como ambiente de

pesquisa na escola.

MERCADO, Luís P. Tendências na utilização das tecnologias da informação e comuni-

cação na educação. Maceió: Edufal, 2004.

Aborda os fundamentos teóricos e características dos campos de investigação,

tendo como pano de fundo a análise crítica da incorporação das TIC na sala de aula, e

servirá como fonte bibliográfica para atividades de formação de professores para a

utilização das TIC no ambiente escolar, como ferramenta no processo de aprendiza-

gem. Capítulos: A Internet na educação: novas formas de aprender, necessidades e

competências no fazer pedagógico; Aprendizagem por projetos com tecnologias;

A Internet no ensino de línguas estrangeiras; A incorporação da informática educativa

nas escolas públicas de ensino médio de Maceió; A experiência do trabalho com

projetos na Internet: o webquest na escola; A resistência nas experiências vivenciadas

na informática educativa; os impactos das novas tecnologias da comunicação nos

serviços de informação.

MERCADO, Luís P. (Org.). Experiências com tecnologias da informação e comunica-

ção na educação. Maceió: Edufal, 2006.

Apresenta os resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito do grupo de

Pesquisa Tecnologia da Informação e Comunicação na Formação de Professores

Presencial e a Distância On-line, focando a preocupação quanto ao acesso pleno às

TIC pelos professores formadores, tutores e alunos, enfatizando o desenvolvimento

de uma cultura tecnológica que promova junto aos envolvidos uma prática pedagógica

em ambientes tecnológicos através de ações que favoreçam o desenvolvimento da

fluência tecnológica, para que possam participar de atividades a distância com supor-

te no meio digital. Capítulos: Inclusão digital; Ferramentas de aprendizagem colaborativa

na Internet; Orkut como ferramenta de aprendizagem; Estratégias didáticas utilizando

Internet; Comunidades virtuais de aprendizagem; Experiências utilizando ferramenta

síncrona na educação; Tutoria no curso TV na Escola e os Desafios de Hoje; Uso de

ferramentas na docência no ensino superior; Evasão na EaD: relato de caso.

MERCADO, Luís Paulo L. (Org.). Percursos na formação de professores com tecnologias

da informação e comunicação. Maceió: Edufal, 2007.
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Apresenta os resultados das pesquisas envolvendo Tecnologias da Informação e

Comunicação na formação de professores e traz estudos sobre fundamentos e

metodologias sobre o uso das TIC na formação de educadores, nos diversos espaços

de aprendizagem, com suporte em ambientes virtuais, como apoio à formação presencial,

semi-presencial e à distância on-line. Destaca experiências que mostram melhoria das

condições didático-pedagógicas na utilização das TIC nas atividades presenciais e/ou a

distância pelos professores, proporcionando condições para a criação e implantação de

novos cursos de graduação, extensão e pós-graduação na modalidade a distância. Re-

lata ações de formação de professores para a utilização de ambientes de aprendizagem

nos cursos envolvendo EaD: organização, gerenciamento e acompanhamento do pro-

cesso ensino-aprendizagem na modalidade a distância e oferta de suporte na produção

de material didático para EaD. Capítulos: Perspectivas atuais para formação de profes-

sores na Sociedade da Informação; Incorporação das tecnologias de informação e co-

municação na escola pública; Reinventando a história em quadrinhos na sala de aula;

Comunidade virtual de aprendizagem: uma aprendizagem colaborativa; Letramento di-

gital e educação; A utilização de software livre na disciplina de História da Educação

Brasileira: suporte na avaliação formativa no Curso de Pedagogia da UECE; Uma aborda-

gem na tutoria a distância; Internet na EaD na disciplina Informática Educativa do Curso

de Pedagogia a Distância da Ufal; Utilização do ambiente virtual de aprendizagem na

formação de professores; Contribuições da tutoria no ensino aprendizagem dos profes-

sores cursistas no Proformação; Tutoria a distância no ensino de Matemática; Análise

do Curso de Formação Docente para o uso das Tecnologias de Informação e Comunica-

ção; Institucionalização da educação a distância na universidade pública: o caso da Ufal.

MOITA, Filomena. Game on: jogos eletrônicos na escola e na vida da geração @.

Campinas: Alínea, 2007.

Analisa as possibilidades de os jogos atuarem na produção de saberes, no de-

senvolvimento de habilidades cognitivas que refletem na capacidade dos jogadores para

solucionar problemas, (re)significar valores, atitudes e comportamentos com base nes-

sa interação. Traz o discurso dos sujeitos que compõem a geração @, que freqüenta-

vam lan houses em João Pessoa e Lisboa, socializando o olhar desses jovens em torno

dos games. Apresenta o debate sobre os jogos eletrônicos que podem se tornar parcei-

ros da prática pedagógica. Capítulos: O jogo: o Homo sapiens e o Homo ludens; Games:

novas formas de sentir, pensar, agir e interagir; currículo e games: possibilidades de

relação? Entrelaçando os fios; currículo cultural juvenil: reflexões finais.

MOORE, Michael; KEARSLEY, Greg. Educação a distância: uma visão integrada. São

Paulo: Thomson, 2007.

Apresenta uma visão de conjunto da EaD. Explica a natureza desse ensino e o

que as pesquisas e as experiências transmitem a seu respeito. Aborda os desafios
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encontrados na organização e gerenciamento dos recursos necessários para transmi-

tir o programa de EaD. Aborda os princípios da criação dos materiais de instruções e

de como são aplicados no contexto da educação a distância. Apresenta o histórico, a

teoria, a experiência internacional e políticas envolvidos na educação a distância.

Capítulos: Conceitos básicos; Contexto histórico; O objetivo da educação a distância;

Tecnologias e mídia; Criação e desenvolvimento de cursos; O ensino e os papeis do

instrutor; O aluno de educação a distância; Dirigentes, administração e políticas; Te-

oria e conhecimentos da educação a distância; Pesquisa e estudos de eficácia; O alcan-

ce global da educação a distância; Educação a distância está relacionada à mudança.

MORAES, Maria C. (Org.). Educação à distância: fundamentos e práticas. Campinas:

Unicamp/Nied, 2002.

Apresenta os fundamentos e resultados de pesquisas sobre a EaD e o uso das TIC

na área educacional. Capítulos: Tecendo a rede, mas com que paradigma; A educação a

distância possibilitando a formação do professor com base no ciclo da prática pedagógica;

Formação de professores multiplicadores: nte2@projetos.cooperativos.ufrgs.br; Incor-

poração da tecnologia da informação na escola: vencendo desafios, articulando sabe-

res e tecendo a rede; Educação à distância: novas perspectivas a formação de educa-

dores; Nada do que foi será de novo do jeito de que já foi um dia; Desenhando

ambientes digitais para recriar oportunidades de aprendizagem: uma experiência para

a formação docente; Formação de professores a distância: estudo de um caso de

aprendizagem colaborativa pela Internet; Estudo do possível piagetiano em ambientes

de aprendizagem: é possível inovar em EaD utilizando recursos telemáticos?;

Mathemáticos: dispostos a aprender; O ambiente TelEduC, para a educação a distân-

cia baseada na Web: princípios, funcionalidades e perspectivas de desenvolvimento.

MORAES, Ubirajara C. (Org.). Tecnologia educacional e aprendizagem: o uso dos

recursos digitais. São Paulo: Livro Pronto, 2007.

Apresenta diversas formas de o professor se apropriar do uso dos recursos

digitais como poderosas ferramentas de ensino. Aborda os seguintes temas: projeto

de pesquisa, projetos informatizados, linguagem de programação para crianças,

softwares livres, software educacional, mapas conceituais, educação a distância, am-

bientes virtuais, ferramentas digitais de comunicação, webquests, comunidades vir-

tuais, avaliação de sites, colaboração em redes digitais, acessibilidade, objetos de

aprendizagem e uso de games na educação. Capítulos: Avaliação do ensino superior a

distância no Brasil; A elaboração do projeto de pesquisa frente às exigências acadêmi-

cas; Projetos informatizados: novas possibilidades de aprendizagem; Software de au-

toria: uma contribuição à educação; O uso do software livre na educação; Análise e

discussão de experiências e metodologias do uso de software educacional; Mapas
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conceituais em projetos e atividades pedagógicas; Ferramentas de comunicação para

EaD: novo fazer conduzindo a uma nova maneira de aprender; Metodologia de pesqui-

sa na Internet; Critérios de avaliação em sites educacionais; Comunidades virtuais: o

que são, para que servem, porque usar, como usar e como não usar; O caminho das

pedras: colaboração em redes digitais; Acessibilidade e mundo digital de defiientes

visuais; O bom uso de objetos de aprendizagem; Nativos digitais: games, comunida-

des e aprendizagem; Modelagem de ambiente virtual de interação.

MORAN, Jose M. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá.

Campinas: Papirus, 2007.

Aborda a educação atual e a educação desejada para os alunos, mostrando as

tendências para um novo modelo de ensino. Analisa as mudanças que as tecnologias

trazem para a educação presencial e a distância, em todos os níveis de ensino, e o

papel que professores e gestores terão que desempenhar nessa revolução. Capítulos:

A educação está mudando radicalmente; Bases para uma educação inovadora; Novos

desafios para o educador; Tecnologias no Ensino e Aprendizagem inovadores; Mu-

danças na educação com as tecnologias; Para onde caminhamos na educação e como

chegar lá.

OLIVEIRA, Celina C.; COSTA, José W.; MOREIRA, Mercia. Ambientes informatizados

de aprendizagem: produção e avaliação de software educativo. Campinas: Papirus,

2001.

Apresenta experiências com o uso das TIC no processo educativo que permi-

tem desenvolver uma concepção e uma metodologia crítica e inovadora para uso do

computador na educação, mais especificamente no que se refere à produção e à

avaliação de software educativo. Capítulos: Concepções de conhecimento, prática pe-

dagógica e a utilização do computador no processo de ensino-aprendizagem; O com-

putador na sala de aula; Metodologia de produção de software educativo; Avaliação de

software educativo.

OLIVEIRA, Elza G. Educação à distância na transição paradigmática. Campinas: Papirus,

2003.

Analisa a expansão da EaD no Brasil, atendendo a crescente e diversificada

demanda de educação e formação continuada de professores, impulsionada pelo de-

senvolvimento das TIC. Aborda critérios para analisar propostas de EaD baseadas na

concepção didático-pedagógica subjacente ao suporte tecnológico e à sua utilização.

Investiga a relação entre as rupturas e os avanços no uso das TIC na pedagogia.
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Apresenta o relato de um curso de pós-graduação em educação continuada e a

distância. Capítulos: Uma rede teórico-metodológica dos novos tempos, espaços e

paradigmas; As malhas da trama do "3º Curso de Especialização em Educação Conti-

nuada e a Distância" da UnB; Pontos e "nós" da trama analisada; Uma tessitura emer-

gente para (e na) EaD).

OLIVEIRA NETTO, Alvin A. Novas tecnologias & universidade: da didática tradiciona-

lista à inteligência artificial: desafios e armadilhas. Petrópolis: Vozes, 2005.

Analisa a tecnologia educacional como tecnologia, métodos educacionais,

comunicação, psicologia e política e todos os meios disponíveis para alcançar efeti-

vamente um aprendizado consciente. Trata de questões relacionadas a educação,

política educacional, inovações tecnológicas, organização e planejamento, gestão

administrativa, EaD, tecnologias educacionais, ambientes virtuais de aprendizagem,

didática do ensino superior e inteligência artificial. Capítulos: Filosofia e política

educacional; Organização e planejamento do ensino superior; Educação e ensino

nas populações; Tecnologias da educação a distância; Tecnologia educacional: teo-

ria e prática; Psicologia da aprendizagem e tecnologia; Didática do ensino superior;

Inteligência artificial e educação.

PAIS, Luiz C. Educação escolar e as tecnologias da informática. Belo Horizonte:

Autêntica, 2002.

Analisa a inserção da informática na educação escolar, procurando desvelar

articulações possíveis entre o uso diversificado dessa tecnologia e o fenômeno da

cognição. Capítulos: Informação e conhecimento; Conceitos pedagógicos; Condições

didáticas; Competência e Tecnologia; Sistema didático; Leituras para a busca de refe-

rências; Tecnologia e conhecimento; Redes digitais; Espaço e Tempo; Interatividade e

simulação; Palavras para uma (in)conclusão.

PALOFF, Rena M.; PRATT, Keith. Construindo comunidades de aprendizagem no

ciberespaço: estratégias eficientes para salas de aulas on-line. Porto Alegre: Artmed,

2002.

Apresenta os fundamentos para a estruturação de cursos a distância e fornece

um guia experimental para a criação de uma comunidade virtual de aprendizagem que

conduza a uma aprendizagem a distância eficiente. Demonstra como criar uma sala de

aula virtual que auxilie os alunos a obterem bons resultados acadêmicos. Analisa

estudos de casos e exemplos retirados de vários cursos on-line bem sucedidos.

Capítulos: Quando o ensinar e o aprender deixam a sala de aula; Definindo e redefinindo
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a comunidade; O que sabemos sobre a aprendizagem eletrônica; O tamanho do grupo

e o tempo; Gerenciando a tecnologia; Passando da sala de aula para o ciberespaço;

Construindo fundamentos; Estimulando a aprendizagem colaborativa; Aprendizagem

transformadora; Avaliação; Lições aprendidas e um olhar para o futuro.

PALLOFF, Rena; PRATT, Keith. O aluno virtual: um guia para trabalhar com estudan-

tes on-line. Porto Alegre: Artmed, 2004.

Aborda a educação on-line no ensino superior utilizando ambientes virtuais de

treinamento. As questões fundamentais da aprendizagem on-line são apresentadas

em um guia prático para trabalhar neste ambiente: estilos de aprendizagem on-line,

questões multiculturais, avaliação, retenção, plágio e cópia indevida (cola). Capítulos:

Por que focalizar o aluno? Quem é o aluno virtual?; O lado do aluno nas comunidades

de aprendizagem online; Estilos de aprendizagem; Gênero, cultura, estilo de vida e

geografia; O que o aluno virtual precisa; Elaborando uma boa orientação para o estu-

dante; Tempo e comprometimento; Avaliação dos alunos e do curso; As questões

legais e o aluno virtual; Abandono, retenção e tamanho do grupo; Tornar-se verdadei-

ramente centrado no aluno: as melhores práticas no ensino on-line.

PASSARELI, Brasileira. Interfaces digitais na educação: @lucin[ações] consentidas.

São Paulo: Escola do Futuro da USP, 2007.

Apresenta a avaliação de quatro projetos de educação a distância desenvolvi-

dos na Escola do Futuro USP, destinados a alunos e professores do ensino médio,

aluno de graduação e de pós-graduação. Estes projetos pretendem levar alunos e

professores a ter prazer na descoberta e na realização de atividades de construção do

conhecimento. Discute valores e cenários educacionais da modernidade, explora as

diferentes perspectivas de comunidades virtuais de aprendizagem e aborda a concep-

ção e implementação de ambientes virtuais de aprendizagem. Capítulos: @lucin[ações]

consentidas & @ções comedidas; Nas teias da complexidade; a educação no embate

de paradigmas, concebendo e implementando ambientes virtuais de aprendizagem;

O que eles respondem e o que eu observo; Eles disseram, eu observei... O que nós

aprendemos até agora.

PELLANDA, Nilze M.; SCHLÜNZEN. Elisa T.; SCHLÜNZEN JÚNIOR, Klaus (Org.).

Inclusão digital: tecendo redes afetivas/cognitivas. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

Aborda a apropriação das TIC de forma emancipatória como caminho funda-

mental para uma cultura planetária e uma nova postura diante da realidade e do co-

nhecimento. Analisa a inclusão digital, contemplando experiências concretas na área,

pesquisas sobre cognição e virtualidade refletindo sobre o papel da tecnologia na
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expansão do humano. Defende o uso do meio digital para lançar pontes entre as

diferentes dimensões da realidade e diminuir o abismo entre excluídos e incluídos.

Capítulos: O sentido profundo da solidariedade; É preciso inventar a inclusão; Técni-

ca: para muito além do objeto; Ambientes de aprendizagem: uma unidade aberta;

Avaliação: uma prática inclusiva; Projeto Capilaridade: uma experiência com jovens

em situação de vulnerabilidade social; Juventude hip-hop: da escassez tecnológica as

redes de informação e comunicação; Redes de conversação como operadoras de

mudanças estruturais na convivência; A Internet como dispositivo potencializador

didático; A inclusão no uso das múltiplas mídias em uma perspectiva semiótica: uma

experiência de formação de educadores; Letramento digital e hipertexto: contribui-

ções à educação; A tecnologia para inclusão de pessoas com necessidades especiais;

As Tecnologias de Informação e Comunicação como ferramentas potencializadoras

para inclusão: um desafio para a sociedade; Construindo redes digitais de aprendiza-

gem colaborativa; Entre normais e anormais invenções que tecem inclusões e exclu-

sões das alteridades deficientes; Possibilitando espirais cognitivas e construindo redes

solidárias; Pessoas com necessidades especiais em contextos digitais; Dos "tempos

modernos" a comunidades corporativas inclusivas de aprendizagem; Uma máquina de

guerra em seus traçados criadores; O movimento dos homens nesse espaço e seus

múltiplos processos de inclusão; Inclusão digital: reflexões sobre a formação docen-

te; Exclusão social: uma realidade diante de nossos cegos olhos; Um caminho para a

nossa rede.

PERROTI, Edna M.; VIGNERON, Jacques. Novas tecnologias no contexto educacional.

São Paulo: Metodista, 2003.

Aborda os rumos que as sociedades modernas passaram a tormar a partir do

impacto do uso de tecnologias avançadas que têm exigido das instituições educaci-

onais uma revisão de seus conceitos, de seus métodos, de seus recursos, de seus

paradigmas. Analisa o papel da escola diante de um mundo em mudanças e para o

domínio tecnológico necessário para os jovens que entram num mercado de traba-

lho competitivo. Aborda o significado das tecnologias nos projetos pedagógicos da

escola. Capítulos: Formação do docente em EaD; Gestão do trabalho pedagógico,

novas tecnologias e inovações na cultura: uma interseção a ser estudada; Gestão de

novas tecnologias no contexto educacional; Tecnologia de Informação e Comunica-

ção no Instituto Metodista de Ensino Superior – uma caminhada institucional; Medi-

ação e negociação de sentido: uma aproximação da educação e comunicação em

EaD; Educação a Distância: descobrindo o prazer de escrever; Sistema de Gestão de

Aulas - criando cultura para o Ensino a Distância e melhorando o processo ensino-

aprendizagem pela Internet; Caminhos da EaD na Metodista; A tutoria no contexto

da introdução à capacitação a distância na Universidade Metodista de São Paulo;

Localização do tutorial tecnológico para educadores.
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PERUSO, A. Informática e afetividade: a evolução tecnológica condicionará nossos

sentimentos? Bauru: Edusc, 1998.

Aborda o processo de difusão dos computadores pessoais, a Internet, a pro-

blemática da realidade virtual e suas repercussões nas relações interpessoais. Capítulos:

A evolução da informática e as relações afetivas do indivíduo; Nova mídia e família;

Novas gerações e telinha; O papel do andrologista diante das descobertas da informática;

Virtualidade do sexo virtual; Uma situação de fronteira para a ética; Temor e entusias-

mo por uma eventual mudança antropológica determinada pelas novas tecnologias;

Amores sem amor: o PC entra na intimidade do casal; O novo mito da caverna, ou

ilusão e estado "como se estivessem" entre informática e psicopatologia; Novas

tecnologias informáticas, mass media e relações afetivas; Do Golem aos autômatos

modernos; Computador e criança: um novo desafio educativo; Aspectos positivos e

negativos que podem derivar da introdução do computador na escola e na vida;

Afetividade através dos vídeos-jogos; A informática entre educação e emoção.

PETERS, Otto. Didática do ensino a distância: experiências e estágios da discussão

numa visão internacional. São Leopoldo: Unisinos, 2001.

Enfoca a emergência da modalidade de ensino não-presencial como uma solu-

ção solidária e igualitária para compensar a escassez de vagas nas universidades com

ensino tradicional e as dificuldades de conciliação das necessidades individuais de

estudo e qualificação com as exigências de vida laboral e familiar. Aborda concepções

e práticas em EaD. Capítulos: Levantamento de dados; Distância e proximidade; Três

concepções constitutivas; As três concepções na prática; Concepções modificadoras;

Informação e comunicação digital; Modelos de ensino e aprendizagem de instituições

específicas; Análise e perspectivas.

PETTERS, Otto. A educação a distância em transição: tendências e desafios. São Leopoldo:

Unisinos, 2004.

Trata do impacto dos desenvolvimentos da sociedade industrial para a pós-

industrial. Analisa o impacto das TIC sobre o ensino e aprendizagem. Examina as

novas tendências na EaD num mundo em transformação. Retrata o estado presente do

desenvolvimento das teorias e práticas da EaD. Analisa as conseqüências de longo alcance

para a EaD devido ao impacto das modernas tecnologias. Discute a pedagogia inerente à

EaD e ambientes virtuais de aprendizagem. Capítulos: A crescente importância da educa-

ção a distância no mundo; As mudanças de paradigma educacional; Conceitos e modelos;

Aprendizagem on-line: visões, esperanças, expectativas; Ambientes informatizados de

aprendizagem: novas possibilidades e oportunidades; Novos espaços de aprendizagem;

Um modelo pedagógico para a utilização de espaços virtuais de aprendizagem; Mediando
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um seminário virtual – reflexões sobre as primeiras experiências práticas; A flexibilidade

pedagógica da universidade virtual; Informação e conhecimentos; A transformação da

universidade em um instituição de aprendizagem independente; Conseqüências pedagógi-

cas da transformação da informação e do conhecimento.

PRATA, Carmem L. NASCIMENTO, Anna C. Objetos de aprendizagem: uma proposta

pedagógica. Brasília: MEC/Seed, 2007.

Analisa a produção de recursos educacionais multimídia interativo na for-

ma de objetos de aprendizagem. Apresenta relatos de práticas envolvendo uso de

TIC na elaboração de atividades pedagógicas e o estabelecimento de uma cultura

interdisciplinar. Analisa os desafios impostos pela prática de produzir material

multimídia interativo. Aborda as políticas de incentivo para formação de uma co-

munidade de aprendizagem na produção de objetos de aprendizagem. Capítulos:

Saberes docentes e o desenvolvimento de objetos de aprendizagem; Desenvolven-

do o pensamento proporcional com o uso de um objeto de aprendizagem; Recur-

sos informáticos projetados para o ensino de Ciências: bases epistemológicas

implicadas na construção e desenvolvimento de objetos de aprendizagem; Criando

interface para objetos de aprendizagem; Desenvolvimento de habilidades em

tecnologia da informação e comunicação por meio de objetos de aprendizagem;

Arquitetura das escadas: um objeto de aprendizagem para exploração dos concei-

tos de semelhanças de triângulos, proporcionalidade e Teorema de Tales; Cons-

truindo objetos de aprendizagem e pensando em Geometria; Padrões e

interoperabilidade; Os objetos de aprendizagem para pessoas com deficiências;

Políticas para fomento de produção e usos e objetos de aprendizagem; Objetos de

aprendizagem: uma proposta da avaliação da aprendizagem significativa; Objetos

de aprendizagem: entre a promessa e a realidade.

PRETTI, Oreste (Org.). Educação a distância: ressignificando práticas. Brasília: Liber,

2005.

Aborda os sistemas de gestão na EaD e produção de material didático.

Discute diferentes aspectos do processo de gestão de cursos oferecidos na moda-

lidade a distância. Capítulos: Algumas considerações sobre a educação a distân-

cia, aprendizagem e a gestão de sistemas não-presenciais de ensino; O núcleo de

Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal de Mato Grosso: marcas de

uma travessia (1992-2005); Parceria na formação de professores na modalidade a

distância na Universidade Federal de Mato Grosso; Currículo em educação a dis-

tância; O processo de comunicação na educação a distância: o texto como ele-

mento de mediação entre os sujeitos da ação educativa; O material didático im-

presso no ensino a distância.
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PRETTI, Oreste (Org.). Educação a distância: sobre discursos e práticas. Brasília:

Liber, 2005.

Apresenta um conjunto de pesquisas, reflexões e discussões de práticas

educativas inovadoras sobre formação de professores em EaD e práticas discursivas

na formação em EaD. Capítulos: A formação do professor na modalidade a distância;

(Des)Construindo metanarrativas e metáforas; A educação a distância e a formação de

professores: possibilidades de mudança paradigmáticas; Educação a distância como

processo semidiscursivo; A "autonomia" do estudante na educação a distância: entre

concepções, desejos, normatizações e práticas; A avaliação e a avaliação na educação

a distância: algumas notas para reflexão.

PRIMO, Alex. Interação mediada por computador: comunicação, cibercultura cognição.

Porto Alegre: Sulina, 2007.

Aborda a interatividade e a cognição atreladas aos campos da comunicação e aos

estudos sobre as relações socioculturais emergentes com as tecnologias de comunicação

e informação. Discute os conceitos interatividade, interface, interação, processos

interpessoais de comunicação, inteligência artificial e modelos mentais, teoria dos siste-

mas, processos organizacionais. Capítulos: A interação como problema; Uma abordagem

sistêmica relacional para o estudo da interação mediada por computador; Interação mutua;

Interação reativa; Conflito e cooperação em interações mediadas por computador.

RAMAL, Andréa C. Educação na cibercultura: hipertextualidade, leitura, escrita e apren-

dizagem. Porto Alegre: Artmed, 2002.

Analisa as mudanças nos modos de pensar, de aprender e de os indivíduos se

relacionarem com o conhecimento hoje. Apresenta subsídios para os educadores

utilizarem com facilidade e proveito a Internet na sala de aula, incitando-os a assumir

um novo perfil e transformando os conceitos e as práticas atuais na educação.

Capítulos: Monologismo; Polifonia; Redes; Invenções; Limites.

RAMOS, Adla M.; ROSATELLI, Marta C.; WAZLAWICK, Raul S. Informática na escola:

um olhar multidisciplinar. Fortaleza: UFC, 2003.

Analisa e aponta as tendências da investigação e do uso das TIC nas escolas

brasileiras: gestão do uso escolar e parâmetros curriculares para as TIC; ambiente de

apoio à aprendizagem cooperativa; inteligência artificial aplicada à educação; ambien-

tes de aprendizagem nas Ciências e na Matemática. Capítulos: Gestão escolar,

parâmetros curriculares e novas tecnologias na escola; Ambientes de apoio a aprendi-

zagem cooperativa; A utilização de técnicas de IA no projeto de ambientes educacio-

nais computadorizados; Ambientes de aprendizagem em Matemática e Ciências.
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SANCHEZ, Francisco M. (Comp.). Redes de comunicación em la enseñanza: las nuevas

perspectivas del trabajo corporativo. Barcelona: Paidós, 2003.

Analisa as possibilidades, dificuldades e complexidades da educação através da

Internet, focando o trabalho cooperativo como metodologia de ensino. Discute a apro-

ximação conceitual e prática sobre a problemática pedagógica que a incorporação das

TIC provoca no ensino. Analisa a comunicação em situações virtuais, as implicações

desta e do desenvolvimento tecnológico no contexto sociocultural e educativo atual.

Caracteriza o trabalho cooperativo como método de ensino e propõe critérios pedagó-

gicos para seu desenho e avaliação. Analisa os tipos de ferramentas utilizadas no

telensino e especificamente no desenvolvimento destas metodologias. Capítulos:

O processo comunicativo em situações virtuais; Redes para a formação; Elementos de

um modelo pedagógico para o desenho de sistemas de ensino não presencial basea-

dos em novas tecnologias e redes de comunicação; Aprendemos... cooperando ou

colaborando? Princípios pedagógicos, psicológicos e sociológicos do trabalho

colaborativo: sua projeção no telensino; O desenho de processos de aprendizagem

cooperativa em situações virtuais; Princípios para o desenho de materiais de telensino;

A avaliação da aprendizagem em ambientes de aprendizagem cooperativa; Novas

tecnologias e ferramentas na teleformação; As ferramentas para o trabalho coopera-

tivo em rede; Para onde vai a educação em um mundo de tecnologias?

SANCHO, Juana M. Para uma tecnologia educativa. Porto Alegre: Artmed, 1998.

Enfoca as diferentes tecnologias aplicáveis ao ensino e à aprendizagem, tais

como material impresso, recursos audiovisuais e informatizados, sistemas multimídia

e de auto-aprendizagem, assim como aqueles aspectos relacionados à avaliação e à

pesquisa, sem esquecer o mundo das necessidades educacionais especiais. Capítulos:

A tecnologia: um modo de transformar o mundo carregado de ambivalência; Visões e

conceitos sobre a tecnologia educacional; O método e as decisões sobre os meios

didáticos; Os meios e os materiais impressos no currículo; Pedagogia dos meios

audiovisuais e pedagogia com os meios audiovisuais; Os recursos da informática e os

contextos de ensino e aprendizagem; A autoformação e a formação à distância: as

tecnologias da educação nos processos de aprendizagem; Sistemas multimídia; Utili-

zação didática de recursos tecnológicos como resposta à diversidade; Avaliar para

melhorar: meios e materiais de ensino; A pesquisa nos meios materiais de ensino;

Comunicação global e aprendizagem: usos da Internet nos meios educacionais.

SANCHO, Juana M.; HERNÁNDEZ, Fernando et al. Tecnologias para transformar a

educação. Porto Alegre: Artmed, 2006.

Aborda o papel das TIC na educação e sua influência na configuração da escola

do futuro, a organização da escola, as práticas pedagógicas em contextos digitais, o
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papel do professor e relato de experiências com uso de TIC. Capítulos: De tecnologias

da informação e comunicação a recursos educativos; Porque dizemos que somos a

favor da educação, se optamos por um caminho que deseduca e exclui?; A visão

disciplinar no espaço de tecnologias da informação e comunicação; Práticas inovado-

ras em escolas européias; A organização das escolas e os reflexos da rede digital;

uma educação sem barreiras tecnológicas; TIC e educação inclusiva; Vinte anos de

políticas institucionais para incorporar as tecnologias da informação e comunicação

ao sistema escolar; Os cenários da escola da OCDE, os professores e o papel das

tecnologias da informação e comunicação.

SANDHOLTZ, Judith; RINGSTAFF, Catty; DWYER, David. Ensinando com tecnologia:

criando salas de aula centradas nos alunos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

Analisa o que acontece entre alunos e professores quando computadores en-

tram na sala de aula. Oferece estudos de casos vividos e opiniões sobre temas

preocupantes dos professores. Capítulos: Da instrução à construção; O desafio da

mudança instrucional: as histórias de duas professoras; A evolução da instrução em

salas de aula ricas em tecnologia; O gerenciamento de uma sala de aula rica em

tecnologia; Redefinindo os papéis do aluno e do professor; Mantendo a participação

dos alunos; Aumentando a inovação e promovendo a troca de informações entre os

professores: uma relação recíproca; Integrando a tecnologia no currículo: uma unida-

de de prática exemplar; Criando um contexto alternativo para a aprendizagem do

professor; Voltando ao mundo real: oportunidades e obstáculos no aperfeiçoamento

de pessoal; Tecnologia: uma ferramenta entre muitas.

SANGRÁ, Albert; SANMAMED, Mercedes (Coord.). La transformación de las univer-

sidades atraves de las TIC: discursos y prácticas. Barcelona: Editorial UOC, 2004.

Apresenta reflexões teóricas e estudos práticos no campo da integração das

TIC na universidade. Discute a transformação da universidade na Sociedade da Infor-

mação e do Conhecimento. Capítulos: A universidade diante do século 21; O planeja-

mento para uso das TIC no ensino; A cooperação e as TIC para a melhoria da quali-

dade na universidade; O professor Universitário e as TIC; Redefinir papéis e compe-

tências; Percepções dos estudantes sobre a relevância das TIC para estudos universi-

tários; A experiência da universidade de Lleida na incorporação das TIC na docência

universitária: A integração das TIC na UDC: o projeto Item; Campus Extens: estraté-

gias da educação flexível para o ensino universitário na Universidade de Illes Baleares;

Estudos semipresenciais na Universidade Politecnica da Catalunha; A transformação

da docência no Instituto Profissional Duocuc a partir da incorporação em cursos

on-line; Ceipa: as novas tecnologias na educação tradicional; TIC na EaD: o uso da

videoconferência e Internet em cursos de pós-graduação; O caso LED; As TIC como
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motor de inovação da universidade; Transformação das universidades: o caso da

universidade de Guadalajara, México.

SANTOS, Edméa; ALVES, Lynn (Org.). Práticas pedagógicas e tecnologias interativas.

Rio de Janeiro: e-papers, 2006.

Apresenta reflexões que ampliam e aprofundam práticas e estudos sobre o uso

das TIC como instrumentos culturais de aprendizagem no contexto intencional das

práticas pedagógicas. Apresentam as TIC como elementos estruturantes de novas

formas de pensar e atuar em situações de aprendizagem na cibercultura, na sociedade

do conhecimento. Capítulos: Educação e tecnologias: rompendo os obstáculos

etimológicos; Integração, formação docente inicial e continuada com a mediação de

didática & novas tecnologias; O currículo virtual no contexto das práticas pedagógi-

cas instituintes; O fio do dialogismo na (re)construção do conhecimento em rede:

uma concepção bakhtiniana dos processos de comunicação na prática pedagógica;

Por uma didática colaborativa no contexto das comunidades virtuais de aprendiza-

gem; Práticas educativas e tecnologias da informação e comunicação: potencializando

a autoria do aluno on-line; Educação on-line como campo de pesquisa-formação:

potencialidades das interfaces digitais; Jogos eletrônicos e screenagers: possibilida-

des de desenvolvimento e aprendizagem; A aprendizagem colaborativa no Loca;

Estruturação de atividades didáticas baseadas na web a partir de uma matriz de com-

petências entre labirintos e "fuxicos": encontrando novos caminhos e tecendo saberes

na formação de professores on-line; Rede colaborativa mundial de aprendizagem em

ciências com uso das TIC; Concepções sobre a didática de professores do ensino

fundamental e médio no ambiente dos antigos multimídia; Aprender a ensinar e aprender

diante dos desafios das TIC; A docência no laboratório de informática: um relato de

pesquisa; Oficinas pedagógicas: o saber em produção; Modelos, animações interativas

mediando a aprendizagem significativa dos conceitos de física no ensino médio.

SANTOS, Gilberto (Org.). Tecnologias na educação e formação de professores. Brasília:

Plano, 2003.

Analisa as tecnologias na sociedade e na sala de aula, envolvendo formação de

professores no âmbito da sociedade da informação, compreendendo suas repercus-

sões na relação educativa. Capítulos: A educação na sociedade tecnológica; A gênese

sociohistórica da idéia de interação e interatividade; A gestão das relações educativas

apoiadas pelo computador por meio da pedagogia de projetos; Imagens sem frontei-

ras: a gênese da TV Escola no Brasil; A primeira década da Informática Educativa na

escola pública no Brasil: a história do projeto Educom, Eureka e Gênese; Tv na Escola:

desafios tecnológicos e culturais.
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SANTOS, Gilberto L. Ciência, tecnologia e formação de professores para o ensino

fundamental. Brasília: UnB, 2005.

Apresenta quadro teórico sobre o surgimento do novo modo de produção de

conhecimentos científicos e tecnológicos, envolvendo a instrução de um novo modo

de formação de professores para lidarem com tais conhecimentos. Apresenta um

levantamento de representações sociais de professores em formação em faculdades

de educação da UnB, UFC e UFMG, acerca da ciência, de tecnologia de sua origem e de

seu papel na sociedade. Capítulos: A emergência de um novo modo de produção

cientifica e tecnológica; Ciência e tecnologia sob a ótica do letramento cientifico e

tecnológico; Representações sociais de professores sobre ciência e tecnologia; Rumo

a um novo modo de formação cientifica e tecnológica.

SILVA, Eliane M.; MOITA, Filomena M., SOUZA, Robson P. Jogos eletrônicos: cons-

truindo novas trilhas. Campina Grande: Eduep, 2007.

Analisa jogos eletrônicos sob diversos pontos de vista, como: educacional,

entretenimento, social, saúde. Discute o uso das novas tecnologias no entretenimento

e na educação. Aborda os games exercendo papel importante na formação e educa-

ção dos jovens. Capítulos: Jogos eletrônicos: educação e mídia; Introdução sobre o

papel da inteligência artificial nos jogos digitais; Games: contexto cultural e curricular

de "saberes de experiências feitas"; Jogos eletrônicos e Screenagens: possibilidades

de desenvolvimento e aprendizagem; Educação, tecnologia e comunicação: os jogos

eletrônicos e as implicações curriculares; Jogos de linguagem em ficção hipertextual:

aprendizagem com diversão no ciberespaço; A intertextualidade entre os games e o

cinema: criando estórias para entretenimento interativo; Os games: contextos de apren-

dizagem colaborativo on-line; Desenvolvimento de jogos 3D; Do livro ao game: para-

lelos entre pornografia e violência; Jogos educacionais e agentes inteligentes.

SILVA, Ezequiel T. (Coord.). A leitura nos oceanos da internet. São Paulo: Cortez,

2003.

Aborda a formação, pela escola, do leitor do texto eletrônico, as características

inerentes aos suportes que produzem e fazem circular esse texto (Internet e compu-

tador) e as formas de estruturação ou configuração dos textos digitais nas suas rela-

ções com os comportamentos do leitor. Capítulos: Leitura no mundo virtual: alguns

problemas; A palavra (re)escrita e (re)lida via Internet; O leitor navegador; Internet:

novos valores e novos comportamentos; Reflexão na reflexão: navegando rumo ao

espaço escolar; Formas de materialidade lingüística, gêneros do discurso e interfaces;

As novas tecnologias e as mudanças nos padrões de percepção da realidade; Forma-

ção do leitor virtual pela escola brasileira: uma navegação por mares bravos.
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SILVA, Marco. Sala de aula interativa. 2. ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2001.

Apresenta o conceito de interatividade, envolvendo a discussão de novas estra-

tégias de organização e funcionamento das mídias de massa. Analisa o desafio da

relação entre novas tecnologias e educação. Capítulos: Um convite à interatividade e à

complexidade; Sociedade de informação, interatividade e desafios para a educação;

O que é interatividade; Educar em nosso tempo.

SILVA, Marco (Org.). Educação online. São Paulo: Loyola, 2003.

Aborda os fundamentos da aprendizagem on-line, mostrando a urgência de novos

investimentos além das tradicionais metodologias que resultam na absolescência na sala

de aula presencial baseada na pedagogia da transmissão ou no modelo um-todos. Trata

dos ambientes virtuais de aprendizagem, mostrando na prática as possibilidades técnicas

da efetiva autoria cooperativa na aprendizagem a partir da flexibilidade espaço-temporal e

da interatividade. Debate a legislação para a EaD. Analisa a formação profissional on-line

desenvolvida na empresa. Capítulos: As sereias do ensino eletrônico; Contribuições para

uma pedagogia da educação on-line: relato de experiência; Intrucionismo e nova mídia;

EaD como prática educomunicativa: emoção e racionalidade operativa; Estação on-line: a

"ciberescrita", as imagens e a EaD; O material didático na educação a distância e a consti-

tuição de propostas interativas; Interatividade e aprendizagem colaborativa em grupo de

estudo on-line; Como "detonar" com um projeto de educação on-line; EaD sim. Mas com

qual biblioteca?; On-line que dizer moderno, não sabia?; Educação com tecnologias digi-

tais: uma revolução epistemológica em mãos do desenho instrucional; Educação, ambien-

tes virtuais e interatividade; Articulação de saberes na EaD on-line: por uma rede

interdisciplinar e interativa de conhecimentos em ambientes virtuais de aprendizagem;

Participação e avaliação no ambiente virtual AulaNet da PUC-Rio; Construindo um ambien-

te de aprendizagem a distância inspirado na concepção sociointeracionista de Vygotsky;

Desafio para a EaD: como fazer emergir a colaboração e cooperação em ambientes virtu-

ais de aprendizagem?; Linguagem da Web no Cead/UnBVirtual; Organização de atividades

de aprendizagem utilizando ambientes virtuais: um estudo de caso; Monitorando on-line

em educação a distância: o caso LED/UFSC; Algo de novo sob o sol? Capturas de traçados

possíveis na construção do conhecimento produzindo em EaD: desafios e intensidades no

vivido; Usabilidade e a padronização no e-learning; TelEduc: software livre para educação

a distância; Regulamentação de educação a distância: caminhos e descaminhos; A Portaria

nº 2.253/2001 no contexto da evolução da educação a distância nas instituições de ensino

superior do Brasil; Portaria 2.253/2001 – leitura breve; Questões relevantes do ensino a

distância e seus efeitos (implicações) no direito da propriedade intelectual; Educação a

distância: ferramenta sob medida para o ensino corporativo; EaD e educação corporativa:

caminhos cruzados; O sistema de valor do e-learning: mapa das empresas fornecedoras

que atuam no Brasil; A capacitação de servidores do estado via cursos on-line: adequando

soluções às diferentes demandas; De faculdade isolada a universidade virtual: o caso do

IUVB.Br – Instituto Universidade Virtual Brasileira.

Em Aberto, Brasília, v. 22, n. 79, p. 153-197, jan. 2009.



192

SILVA, Marco; SANTOS, Edméa (Org.). Avaliação da aprendizagem em educação online.

São Paulo: Loyola, 2006.

Aborda a avaliação da aprendizagem em contextos virtuais. Discute as verten-

tes teóricas da história de avaliação da aprendizagem, ressignificados para as práticas

de docência e de aprendizagem on-line. Apresenta abordagens metodológicas para

utilização de diferentes interfaces presentes em ambientes virtuais de aprendizagem –

blog, portfólio, chat, fórum e lista de discussão –, verificando-se como nesses espa-

ços de encontro, de negociação e aprendizagem e sua avaliação podem ocorrer pro-

cessos de diálogo e de co-criação. Apresenta relatos de experiências pessoais e

institucionais de docência e avaliação de aprendizagem em cursos livres de curta

duração, graduação, pós-graduação e educação corporativa. Capítulos: O fundamen-

to comunicacional da avaliação da aprendizagem na sala de aula on-line; Avaliação em

processos de educação problematizadora on-line; O enfoque de complexidade e dos

aspectos afetivos-emocionais na avaliação da aprendizagem em ambientes on-line;

Educação e contemporaneidade: novas aproximações sobre avaliação no ensino

on-line; Avaliação em movimento: estratégias formativas em cursos on-line, A avalia-

ção do aprendizado em ambientes digitais de formação de educadores: um olhar

inicial; Avaliação da aprendizagem no ensino on-line: em busca de novas práticas;

Pesquisando ambientes de aprendizagem on-line; Teoria da Distância Transnacional e

o processo de avaliação de aprendizagem em EaD; Avaliação: acima de tudo uma

questão de opção; Avaliação no contexto educacional on-line; Mal-estar na avaliação;

A avaliação formativa aplicada ao e-learning nas corporações; Aprender a avaliar a

aprendizagem; Dinâmica dos três Cs na avaliação de cursos em e-learning: Compre-

ensão, Confiança, Complementaridade; Desafios da web: como avaliar cursos on-line;

Avaliar é bom, avaliar faz bem; Explorando abordagens lingüísticas à aprendizagem e

avaliação on-line; Avaliação on-line: interfaces do aprender e do ensinar; Portfólio e

cartografia: dispositivos e interfaces para a prática da avaliação formativa em educa-

ção on-line; Aprendizagem mediada e avaliada por computador: a inserção dos blogs

como interface na educação; Avaliação on-line: o modelo de suporte tecnológico do

projeto Teleduc; Novas estratégias de avaliação on-line; Avaliação em educação a dis-

tância numa perspectiva interdisciplinar; Avaliação em contextos virtuais de ensino;

Avaliando futuros educadores em OEB on-line no Cead/UnB virtual: uma perspectiva

emancipatória e humanista; Ambientes virtuais de aprendizagem: possibilidades de

novas formas de avaliação; A avaliação da aprendizagem: a proposta do curso de pe-

dagogia a distância do consórcio Cederj; A avaliação da aprendizagem na educação

on-line: uma experiência do MiniWebCursos; Avaliação da aprendizagem na pós-gra-

duação por videoconferência e Internet; Usando interfaces on-line na avaliação de dis-

ciplinas semipresenciais no ensino superior; Processo de avaliação no ensino superior

on-line: uma experiência na Universidade Anhembi/Morumbi; Avaliação da aprendizagem

na educação a distância: reflexões a partir da experiência da Unisul Virtual; Avaliação do

Programa de capacitação em SMS-BR Distribuidora; O que aprendi sobre avaliação em

cursos semipresenciais.
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TAJRA, Sanmya F. Comunidades virtuais: um fenômeno na sociedade do conheci-

mento. São Paulo: Érica, 2002.

Analisa os contextos mundial e brasileiro diante dos paradigmas da Sociedade

do Conhecimento. Discute as comunidades virtuais como meio ambiente propício

para a democratização do saber. Apresenta o fenômeno social destas comunidades

como uma oportunidade na Sociedade do Conhecimento, tendo como referencial o

paradigma educacional emergente numa sociedade complexa. Capítulos: Contexto

mundial e brasileiro na Sociedade do Conhecimento; As tecnologias da comunicação

e informação na Sociedade do Conhecimento; Comunidades virtuais; Uma análise

autopoiética das comunidades virtuais; uma experiência: a implantação da comunida-

de virtual Fundhas.

TAPSCOTT, Don. Geração digital: a crescente e irreversível ascenção da geração net.

São Paulo: Makron Books, 1998.

Aborda como a nova geração criada na tecnologia digital está revolucionando

os acontecimentos à nossa volta, usando a mídia centrada na Internet. Capítulos:

O eco mais sonoro; A geração net; A nova geração está na dianteira; A cultura da

interação; A mente n-gen; Aprendizado n-gen; A geração net brinca; A geração net

consumidora; A geração net no trabalho; A n-gen e a família; Estratificação digital;

líderes do futuro.

TEDESCO, Juan C. Educação e novas tecnologias: esperança ou incerteza. São Paulo:

Cortez; Brasília: Unesco, 2004.

Focaliza as TIC na América Latina. Apresenta diversas experiências envolvendo

uso das TIC na sala de aula e na formação docente. Capítulos: Educação no encontro

com as novas tecnologias; As políticas educativas ante a revolução tecnológica, em

um mundo de interdependências crescentes e parciais; Novas tecnologias e o desafio

da educação; Oportunidades e riscos das novas tecnologias para a educação; Breves

reflexões sobre a escola do futuro e apresentação da experiência "aulas na rede" da

cidade de Buenos Aires; A experiência em aprendizagem colaborativa a distância do

Instituto Tecnológico de Monterrey; Educação e comunicação: experiência brasileira

em televisão educativa; A formação de professores a distância via Internet; Aprendi-

zagem mediada por tecnologias digitais: a experiência da Costa Rica; A experiência

chilena da Rede Enlaces; A experiência argentina na produção de recursos educativos

para a Internet; Políticas nacionais de educação e novas tecnologias: o caso do Uruguai;

Introdução de novas tecnologias: o caso da Argentina; Políticas nacionais e coopera-

ção internacional em relação à educação e às novas tecnologias: o caso do México;

Educação, tecnologia e política: o caso do Chile.
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TIFFIN, John; RAJASINGHAM, Lalita. A universidade virtual e global. Porto Alegre:

Artmed, 2007.

Trata da passagem da universidade contemporânea para a universidade virtual e

global do futuro. Analisa pesquisas no Japão, Brasil, Estados Unidos, Austrália e Nova

Zelândia e descreve os aspectos fundamentais da universidade global e apresenta um

paradigma a partir do qual pode ser construída. Defende a idéia de que as universidades

do futuro serão virtuais, globais e centradas no aluno, apoiadas no avanço tecnológico.

Capítulos: Os universais de uma universidade; As universidades têm TT;  A instrução

nas universidades; Uma nova academia; Um novo perfil do aluno; Jogar o jogo: o co-

nhecimento nas universidades; O negocio e o problema: a perspectiva em uma univer-

sidade virtual e global; o currículo da globalização; Corporação global.

VALENTE, Carlos; MATTAR, João. Second life e web 2.0 na educação: o potencial

revolucionário das novas tecnologias. São Paulo: Novatec, 2007.

Aborda o imenso potencial pedagógico da web 2.0, particularmente do Second

Life. Apresenta ferramentas inovadoras das TIC na EaD, o uso educativo destas, além

de experiências na área. Capítulos: Visão geral do atual estágio na EaD; Web 2.0 e seu

potencial para a educação; Second Life; O potencial pedagógico do Second Life; Second

Life na educação: o estado da arte; Experiências dos autores.

VALENTE, José A. (Org.). Formação do educador para o uso da informática na

escola. Campinas: Nied/Unicamp, 2003.

Aborda a formação de educadores para o uso da informática que acontece nos

sistemas de diferentes países. Discute referenciais teóricos e resultados práticos de

ações desenvolvidas envolvendo formação de professores, a introdução da educação

por projetos, uso da pedagogia do diálogo. Capítulos: Criando ambientes de aprendiza-

gem via rede telemática; Experiências na formação de professores para o uso da

informática na educação; A formação na ação do professor: uma abordagem na e para

uma nova prática pedagógica; Formação do educador via telemática: relato de uma

experiência; Aprender por projetos, formar educadores; Pedagogia do diálogo como

estratégia inovadora para a educação presencial e a distância; Análise de um problema:

as culturas de um triângulo; O Sistema Nacional de Formação de Educadores na Colôm-

bia e sua relação com a área de tecnologia e informática; A construção de um novo

modelo de capacitação docente: caso da Informática Educativa na Costa Rica.

VALENTE, José A; PRADO, Maria; ALMEIDA, Maria E. Educação a distância via Internet.

Campinas: Avercamp, 2003.
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Aborda a formação de professores via Internet, as abordagens pedagógicas

utilizadas na formação de professores, o uso de ambientes virtuais na aprendizagem.

Apresenta experiências com uso das TIC na PUC-SP, em colaboração com o Proinfo,

do Ministério da Educação. Capítulos: Curso de Especialização em Desenvolvimento

de Projetos Pedagógicos com o uso das novas tecnologias: descrição e fundamentos;

De olhos para o curso; Redesenhando estratégias na própria ação: formação do pro-

fessor a distância em ambiente digital; Realização de projetos baseados em texto;

Conferência interativa no ciberespaço: uma experiência de educação a distância em

um curso de especialização; O desenvolvimento humano e a Internet; Ambiente de

robótica pedagógica; Contribuição da disciplina Internet à formação do professor pes-

quisador; Escrita/leituras e computadores: O uso do editor de textos na escola; Intro-

duzindo a pesquisa na formação de professores a distância; Conversando sobre

interdisciplinaridade a distância; Educação e tecnologia na construção do conheci-

mento; Criando situações de aprendizagem colaborativa.

VALENTE, José A.; ALMEIDA, Maria Elizabeth. Formação de educadores a distância e

integração de mídias. São Paulo: Avercamp, 2007.

Descreve a experiência de EaD realizada no Curso de Formação de Educadores

de Escolas, oferecido pela PUC-SP, com o objetivo de preparar os cursistas para o

desenvolvimento de projetos pedagógicos por intermédio das TIC; criar estratégias

favoráveis à integração entre os diferentes profissionais que atuam com os diversos

meios na escola e na gestão, de forma articulada; oferecer condições para que os

educadores desenvolvessem planos de formação realizada a distância de outros pro-

fissionais da rede por meio de tecnologias. Capítulos: A construção compartilhada de

significados em projetos de educação a distância; Curso de aperfeiçoamento "Apren-

dizagem: formas alternativas de atendimento" – proposta e principais resultados; Análise

dos resultados: retomando o caminho construído; Estratégias em educação a distân-

cia: a plasticidade na prática pedagógica do professor; Memorial reflexivo em cursos

on-line: um caminho para a avaliação formativa emancipadora; Mediação pedagógica

no chat visando à interação entre cursistas; EaD e a formação de formadores; O hipertexto

se desvenda como espaço de aprendizagem; Reconstruindo a prática pedagógica;

Integração de tecnologias à educação: novas formas de expressão do pensamento,

produção escrita e leitura; Tecnologia e escola: nossas aliadas; Afetividade e emoção:

Isso é possível a distância?; Preferências de aprendizagem: aprendendo na empresa e

criando oportunidades na escola; Integração de mídias e práticas pedagógicas; O

uso das TIC na análise dos comportamentos apresentados pela criança hiperativa na

escola.

VALENTINI, Carla B.; SOARES, Eliana M. (Org.). Aprendizagem em ambientes virtuais:

compartilhando idéias e construindo cenários. Caxias do Sul: Educs, 2005.
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Apresenta resultados de estudos de investigações e de experiências fundamen-

tadas em teorias que auxiliam a ver o cenário do processo pedagógico sob a perspec-

tiva do uso das TIC, tendo como base a aprendizagem e as interações em Avas.

Capítulos: Ciberespaço: terceiro elemento na relação ensinante/aprendente; Comuni-

dade de aprendizagem: a construção de redes sociocognitivas e autopoéticas em am-

biente virtual; "Como crescemos... Aprendemos tanto..."; Construções sociocognitivas

em curso a distância mediado pela web; Razão e emoção em ambientes de aprendiza-

gem: em busca de unidade; Fluxos de interação: uma experiência com ambientes de

aprendizagem na web; Processos subjetivos na aprendizagem; A autoria como um

modo de viver no conversar; Aprender e desafiar a aprender em ambiente híbrido;

Ambiente virtual de aprendizagem – AVA: uma proposta para a sociedade em rede na

cultura da aprendizagem; A utilização de grupos em ambientes digitais/virtuais; Algu-

mas considerações sobre interfaces em ambientes virutais de aprendizagem; Docência

interativa presencial e on-line; Significações da consciência em ambientes virtuais;

O lugar da linguagem nos ambientes virtuais de aprendizagem; Notas sobre os gêne-

ros textuais; Ambientes de aprendizagem inteligentes; Feedback e aprendizagem em

ambientes de realidade virtual na rede; Linguagem, jogo e educação em ambiente

virtual; Alguns comentários e reflexões: vamos continuar compartilhando.

VIEIRA, Alexandre T; ALMEIDA, Maria Elisabeth.; ALONSO, Myrtes. Gestão educacional

e tecnologia. Campinas: Avercamp, 2003.

Aborda a formação de gestores educacionais a partir da prática desenvolvida

nas escolas envolvendo uso das TIC. Enfoca a formação dos dirigentes escolares com

foco na mudança da escola; a gestão como um processo coletivo coordenado pelo

diretor envolvendo a participação da comunidade e a liderança; a escola como organi-

zação social em relação com a sociedade, na qual busca elementos para sua constante

atualização e revitalização; a importância da tecnologia para a gestão escolar como

instrumento de articulação do trabalho administrativo com o pedagógico. Capítulos:

A gestão/administração educacional no contexto da atualidade; Organização e gestão

escolar: evolução dos conceitos; Bases para a construção de uma nova organização

escolar; Cultura educacional e gestão em mudança; Autonomia da escola e participa-

ção; O trabalho coletivo na escola e o exercício da liderança; Tecnologias e gestão do

conhecimento na escola; Sistema de informação e comunicação: Apoio à aprendiza-

gem coletiva na escola; Gestão inovadora com tecnologias.

VIGNERON, Jacques; OLIVEIRA, Vera Barros. Sala de aula e tecnologias. São Bernado

do Campo. Umesp, 2007.

Apresenta relatos de experiências do trabalho com tecnologias na educação a

distância. Descreve experiência de capacitação de professores na área de educação
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a distância no uso de portais educativos e na dependência on-line. Capítulos: Novas

tecnologias e mudanças no contexto de uma instituição educacional; Dialogia digi-

tal: considerações sobre a metodologia da mediação a distância; Acompanhamento

tecnológico e cognição; Do curso por correspondência ao curso on-line; Ambientes

virtuais de aprendizagem; Dependência on-line; Novos tempos, novos desafios; Dis-

tantes mais próximos; O sonho de Icáro nas escolas municipais de São Bernardo.

VILLARDI, Raquel; OLIVEIRA, Eloiza G. Tecnologia na educação: uma perspectiva

sociointeracionista. Rio de Janeiro: Dunya, 2005.

Aborda o processo de desenvolvimento da identidade do ser humano em ações

educativas alicerçadas em meios virtuais de transmissão de saber e de aquisição de

conhecimentos na EaD. Discute o futuro dos ambientes virtuais de aprendizagem, do

papel, das ferramentas de interação e da importância do material didático na EaD.

Capítulos: Novas tecnologias e desenvolvimento cognitivo: reflexões piagetianas so-

bre a facilitação das operações mentais da criança; O computador e a construção da

identidade da criança; Uso de tecnologia para o desenvolvimento da linguagem; Pers-

pectiva sociointeracionista para a EaD; EaD na universidade pública e gratuita: ainda

uma utopia?; Ambientes virtuais de aprendizagem: rumo ao futuro; Material didático

sociointeracionista para EaD: trilhas para a saída da caverna; Tutoria a distância:

competências do professor invisível.
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