-1-

-2-

-3-

EAD:Educação sem Distância

-4Copyright © 2007 Laborciencia Produtos Educacionais e Editora Ltda.
Todos os direitos reservados.
Proibida a reprodução, mesmo parcial, por qualquer processo,
sem a autorização escrita da Editora.
ISBN: 978-85-61076-01-6
Organizadora
Maria Taís de Melo
Prefácio
Ozires Silva
Autores
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto
Marco Maschio Chaga
Margarete Lazzaris Kleis
Maria Taís de Melo
Rubens de Oliveira Martins
Simone Regina Dias
Diagramador e Capa
Marcus Vinicius B. Costa

Ficha catalográfica elaborada por Marianne Cristine Feijó
CRB 14/666
E11

EAD: Educação sem Distância / Maria Taís de Melo (org.) -São Paulo: Laborciência, 2007.
Vários autores
Bibliografia
ISBN 978-85-61076-01-6
1. Educação. I. Melo, Maria Taís de
CDD (20.ed.) 370

Laborciência Produtos Educacionais e Editora Ltda
Av Sen. Casimiro da Rocha 129,
Mirandópolis São Paulo CEP 04.047-000
CNPJ 61.085.148/0001-60

-5-

EAD:Educação sem Distância

1ª. Edição

Organizadora:
Maria Taís de Melo
Autores
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto
Marco Maschio Chaga
Margarete Lazzaris Kleis
Maria Taís de Melo
Rubens de Oliveira Martins
Simone Regina Dias

-6-

-7-

Prefácio
A EDUCAÇÃO SEM DISTÂNCIA
Ozires Silva, Dr.
Novembro 2007
Assim como para os diferentes seres vivos, não sabemos como o homem apareceu
na Terra, embora um grande número de teorias e hipóteses suponha criativas
alternativas. De qualquer modo, nos últimos séculos do calendário humano - talvez
um átimo da vida no planeta -, por várias razões fisiológicas e de exploração de
oportunidades o bicho homem se destacou. Isto foi possível graças à sua inteligência
– superior a dos demais animais sob qualquer ângulo - e mostra que foi possível
construir modos de vida, comportamentos, compreensão e culturas realmente
diferenciados e mesmo fantásticos.
A evolução da espécie humana vem sendo acelerada pelo aprendizado individual
graças à herança deixada pelos nossos predecessores. Hoje, uma bagagem preciosa!
Aqui, real e certamente, está a chave de alguns dos mecanismos de progresso
individual, cada vez mais rápidos. A capacidade de cada geração transferir para as
sucessoras conhecimentos e habilidades técnicas tem sido elemento fundamental
para a caminhada em direção ao futuro, abrindo perspectivas de resultados cada vez
mais surpreendentes.
Essa transferência de conhecimento tem encontrado nas escolas, as quais
funcionam através de apresentação sistematizadas para grupos de alunos, métodos
universalmente aceitos pela sociedade humana, cada vez melhores, proporcionando
absorção mais rápida e eficaz das experiências anteriores.
Nesse sentido, e em outros os mais variados, o século XX foi importante para
impulsionar novas técnicas de ensino e aprendizado. Foi, sem dúvida, o século da
tecnologia que, usando as matérias-primas oferecidas pelo planeta, processadas pela
inteligência humana, levou a humanidade a horizontes completamente diferentes
daqueles que prevaleciam há não mais do que cem anos. Realmente, temos de aceitar
e comemorar que foram realizações espetaculares.
Além de tudo o que foi conseguido até agora, no campo do ensino, estão nascendo
outras alternativas proporcionadas pela tecnologia, em particular a digital, que permite
a estruturas organizacionais relativamente simples e a custos possíveis, caminhar em
direções e sentidos que não se imaginariam, há poucas décadas. Um professor numa
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qualquer ponto do Planeta. Trata-se de algo que, referido em passado recente, seria algo
considerado como impossível.
O nascimento da Educação a Distância (EAD) é um marco que não pode ser
ignorado e certamente traz para a humanidade uma aceleração acentuada para a
construção de uma vida melhor para milhões de seres humanos, não importando
onde estejam ou morem. Começa a se delinear o sonho da humanidade de maior
nivelamento social, mais equilíbrio econômico, por força da capacidade imensa
da educação formal de transformar. Mais do que isso, de capacitar cada habitante
humano do Planeta para, usando seus atributos pessoais, tornar-se um vencedor na
sociedade moderna, quaisquer que sejam seus contornos físicos.
Nestes momentos temos de nos lembrar da importância do ser humano, numa
sociedade que se modernizou e, sofisticada, pode assegurar oportunidades, mas, para
os não preparados, obstáculos. Portanto, é um dever, mais do que isso, uma obrigação
contribuirmos para que cada um dos habitantes do Planeta possa ter acesso fácil e
aberto a níveis educacionais que lhe permita ser um vencedor na arena da vida.
Valem aqui as palavras de Victor Hugo:

“Desejo que você seja útil,
mas não insubstituível
e que, nos maus momentos
quando não restar mais nada
essa utilidade seja suficiente
para manter você de pé.
Desejo também que você
plante uma semente
por mais minúscula que seja
e acompanhe o seu crescimento
para que você saiba de quantas
muitas vidas é feita uma árvore!”
Meu caro amigo leitor: essas palavras falam no crescimento de um ser participante
da vida da Terra, ligando-o à educação, um fundamental instrumento de grandeza na
vida. Acredito que possamos acrescentar que também seja nosso o desejo de que o
livro organizado pela Professora Maria Taís possa ajudá-lo a chegar ao mundo livre,
bom e feliz para todos, que aspiramos.
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POLÍTICAS DO MEC PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR A
DISTÂNCIA: A DINÂMICA DO PERÍODO 1998-2007
Rubens de Oliveira Martins, Dr.
A regulamentação da educação superior a distância até 2007
A configuração da educação superior a distância definida pelo MEC no período de
1998 a 2007 somente se torna compreensível quando inserida em um quadro analítico
mais amplo das demais políticas deste nível de ensino, em especial as estratégias de
expansão do ensino superior; de incentivo à educação continuada; e de reformulação
do sistema de avaliação do ensino superior.
Pode-se afirmar que se está diante de estratégias de “Estado” mais que
estratégias “de governo”, uma vez que seus princípios estão definidos na Lei nº
10.172, de 09 de janeiro de 2001, que explicita as seguintes metas, entre outras:
prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo menos, 30%
da faixa etária de 18 a 24 anos; implementar avaliação institucional e de cursos,
para elevar os padrões de qualidade do ensino; diversificar o sistema superior
de ensino, valorizando estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino
de qualidade e que atendam clientelas com demandas específicas de formação; e
diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação de cursos com propostas
inovadoras, permitindo maior flexibilidade na formação e ampliação da oferta.
Assim, o número de brasileiros que aspiram a uma formação superior e
não encontram condições de ingressar nos cursos atualmente oferecidos, por
diferentes razões, principalmente econômicas, é muitas vezes estimado em número
aproximadamente três vezes superior ao de vagas iniciais oferecidas hoje, e cresce
rapidamente com o aumento dos concluintes do ensino médio a cada ano.
Além da pressão da demanda por cursos superiores, há que se considerar as
insuficiências destes potenciais alunos do ensino superior, no domínio da leitura,
escrita e interpretação da língua portuguesa, bem como as deficiências de “inclusão
digital”, que tornam ainda mais complexas as políticas governamentais e a atuação
das instituições de ensino superior na oferta de cursos a distância.
É neste contexto da política de “expansão com qualidade, e inclusão social” que
a educação a distância, como alternativa de formação regular, foi introduzida no
sistema educacional brasileiro, nos artigos 80 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
O texto legal apresenta, em síntese, a obrigatoriedade de que todas as instituições
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avaliadas pelo MEC a fim de obter o credenciamento que permite a oferta de cursos
superiores a distância.
Para operacionalizar este dispositivo da LDB foi necessário elaborar um conjunto
de regulamentações que explicitassem as orientações, critérios e procedimentos
de supervisão e avaliação, aos quais as instituições de ensino superior deveriam se
submeter para serem credenciadas para educação a distância.
Embora a LDB tenha sido promulgada em dezembro de 1996, foi somente
em abril de 1998 que foi publicada a regulamentação inicial para EAD: o
Decreto nº. 2.494/98 e a Portaria MEC nº. 301/98, após um longo processo de
discussão e elaboração de propostas por especialistas, acadêmicos e profissionais
vinculados à área.
Cabe ressaltar, porém, que até esse momento a regulamentação se referia
apenas à oferta de cursos de graduação, deixando que as “lacunas” da legislação
fossem preenchidas gradativamente, à medida que os órgãos governamentais
sentiam a pressão das instituições para solucionar impasses legais na oferta
de determinados cursos superiores. Um desses impasses referia-se à oferta de
cursos de pós-graduação a distância, que foi regulamentado pela Resolução
CES/CNE nº. 1/2001, do Conselho Nacional de Educação, definindo também
a necessidade de um credenciamento específico para tal oferta.
Estes “gaps” de dois ou três anos para a adaptação das normas legais referentes à
EAD ainda deixaram indefinida a regulamentação dos cursos superiores de formação
específica - cursos seqüenciais – e dos cursos de extensão. A solução para estes casos,
definida pela Secretaria de Educação Superior do MEC e o CNE, foi o recurso ao
dispositivo de “autorização de programas experimentais”, previsto no artigo 81 da
LDB.
Ainda no que se refere à oferta de pós-graduação a distância, mesmo com
a homologação da Resolução CES/CNE nº. 1/2001, não houve uma articulação
efetiva com a CAPES no sentido de estabelecer critérios e procedimentos para o
reconhecimento de programas de pós-graduação a distância stricto sensu, resultando
em uma postura de desconfiança daquele órgão diante da possibilidade da oferta de
mestrados e doutorados a distância.
Nota-se, diante do exposto, o caráter fragmentado e casuístico da regulamentação
da educação superior a distância entre 1996 e 2001, que pode ser atribuído em parte ao
desconhecimento e à desconfiança que os órgãos governamentais tinham em relação
a esta modalidade, e que resultava em uma postura cautelosa diante das iniciativas das
instituições. Esta “cautela” do MEC e do CNE pode ser comprovada ao se verificar
que até o final de 2001 havia apenas 6 instituições de ensino superior credenciadas
para a oferta de cursos a distância.
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de cursos superiores a distância, com a Portaria MEC n. 2.253/01, que permitia a
oferta de disciplinas na modalidade a distância, até o limite de 20% da carga horária
dos cursos reconhecidos. A Portaria n. 4.059/04, de 10 de dezembro de 2004,
aperfeiçoa este dispositivo ao ampliar a possibilidade desta oferta a distância a todas
as IES, sem necessidade de um processo de autorização pelo MEC, além de explicitar
a necessidade de métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o
uso integrado de tecnologias de informação e comunicação, bem como encontros
presenciais e atividades de tutoria.
Além do exposto acima, podemos ainda destacar as seguintes questões como
fundamentais a uma efetiva regulamentação das políticas para o ensino superior a
distância:
• a exigência de credenciamento específico de instituições e de autorização de
cursos superiores de graduação e de programas de pós-graduação a distância,
inclusive para instituições que gozam de autonomia universitária;
• a priorização de programas de formação de professores em nível superior,
como o Programa Pró-Licenciatura, que prevê o consorciamento de instituições
públicas, comunitárias e confessionais de educação superior;
• a definição de que a educação superior a distância possui o mesmo status legal
e acadêmico do ensino presencial, e submetida às mesmas diretrizes curriculares
e aos padrões de qualidade dos cursos;
• a possibilidade de combinação de recursos pedagógicos e tecnológicos na
oferta de cursos a distância, mas com a manutenção da obrigatoriedade de
momentos presenciais;
• a exigência de integração entre o compromisso institucional da IES e os
projetos pedagógicos dos cursos superiores a distância, avaliados nos processos
de credenciamento e autorização submetidos ao MEC;
• a indefinição diante de questões acerca da delimitação da abrangência geográfica
da oferta, número e distribuição de vagas; infra-estrutura de apoio aos alunos
em pólos para os momentos presenciais; capacitação de tutores; preparação de
materiais específicos para EAD; e proposta curricular inovadora.
Estas questões foram retomadas e equacionadas no texto do Decreto n.
5.622, de 19 de dezembro de 2005, que foi publicado simultaneamente ao
lançamento do programa Universidade Aberta do Brasil, que explicita a política
governamental de articulação de um sistema nacional de educação superior a
distância, especificamente para a formação de professores, a partir da ampliação
e interiorização da oferta do ensino superior gratuito.
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Ao lado de uma regulamentação eficaz, um dos maiores desafios para a
consolidação da legitimidade da oferta de cursos superiores a distância foi a
construção de instrumentos de avaliação da qualidade capazes de lidar com as
especificidades inerentes a esta modalidade de cursos.
Foi com esta preocupação que a Secretaria de Educação a Distância do MEC,
coordenou um grupo de especialistas na elaboração de uma proposta de Referenciais
de Qualidade para Cursos a Distância (publicado originalmente em 1998 e revisto em
2003) que se tornou o primeiro referencial para as instituições que pretendiam ofertar
cursos superiores a distância, integrando o disposto no artigo 80 da LDB, no Decreto
nº. 2.494/98, e nos procedimentos estabelecidos na Portaria nº. 301/98.
Em fevereiro de 2002 a SESu/MEC coordenou uma nova iniciativa de reflexão
sobre o cenário normativo da educação superior a distância, que foi formalizada
na nomeação de uma “Comissão Assessora para Educação Superior a Distância”,
pela Portaria MEC nº. 335/02, cujo trabalho resultou em um relatório em que se
apresenta, além do diagnóstico da regulamentação, uma proposta que contém os
elementos considerados essenciais de um projeto de curso superior a distância.
Ao lado das normas vigentes, este relatório ratifica o conceito de que o modelo
de EAD brasileiro abrange qualquer situação de ensino mediada por tecnologia
de comunicação, ao mesmo tempo em que enfatiza a interatividade em momentos
presenciais obrigatórios. Esta particularidade é um dos diferenciais da experiência
brasileira em cursos superiores a distância, que embora “atrasada” em relação às
experiências européias em EAD consolidadas a várias décadas (como por exemplo
a Open University, na Inglaterra, e a UNED, na Espanha), desde seu início já
pôde valer-se das novas tecnologias de comunicação que permitiram desenvolver
metodologias pedagógicas inovadoras em termos de interatividade.
Também é importante perceber que a regulamentação não define um modelo
único para EAD nos cursos superiores, nem em termos de mídias a serem
utilizadas, nem em termos de percentuais fixos genéricos para a realização dos
encontros presenciais. Desta maneira se respeita a autonomia e a diversidade das
instituições, cursos e públicos, bem como se permite experiências variadas em
termos de projetos pedagógicos e de metodologias.
Se por um lado é louvável esta flexibilidade do modelo de EAD definido
na legislação, por outro lado apresenta questões complexas em termos das
atividades de supervisão e regulação sob responsabilidade do MEC, exigindo a
construção de um instrumento de avaliação apropriado. Diante da inexistência
de um formulário de avaliação específico para os cursos superiores a distância,

- 15 uma primeira tentativa foi de adaptar o formulário utilizado para autorizar os cursos
presenciais, apenas acrescentando alguns itens que se referiam aos tópicos definidos
nos Referenciais de Qualidade da SEED e no Relatório da Comissão Assessora da
SESu. Logo este modelo de avaliação se mostrou inadequado pois não era capaz de
apreender as especificidades dos projetos de EAD das instituições e nem enfatizavam
as questões mais importantes de um curso superior a distância.
Foi somente em 2003 que a SESu coordenou uma discussão envolvendo
especialistas que atuavam em IES públicas e particulares em cursos superiores a
distância, cujo resultado foi um novo formulário de avaliação, centrado nas dimensões
consideradas estratégicas para qualquer projeto de curso a distância: a integração da
educação superior a distância no Plano de Desenvolvimento Institucional; concepção
e conteúdos curriculares; corpo docente e pessoal técnico-administrativo; elaboração
dos materiais educacionais; comunicação e interatividade entre professor, tutor
e aluno; avaliação da aprendizagem do aluno e sistema de avaliação institucional;
infra-estrutura de apoio; sistema de gestão acadêmico-administrativa; formação de
convênios e parcerias; sustentabilidade financeira.
À medida que se consolidavam as experiências autorizadas pelo MEC para
cursos superiores a distância, surgiam novas questões exigindo uma revisão contínua
destes instrumentos de avaliação, e refletindo a preocupação com a especificidade
dos processos de credenciamento de instituições para ofertar cursos superiores a
distância, que se justifica tanto em termos de uma política integrada de expansão
com qualidade, quanto em termos estratégicos para legitimar uma modalidade ainda
sujeita a resistências, estereótipos e desconfianças.
Em 13 de setembro de 2007, o Conselho Nacional de Educação aprovou os
pareceres CES/CNE n. 195 e n.197, com as diretrizes e instrumentos de avaliação
para credenciamento de Instituições de Educação Superior para a oferta de cursos
superiores na modalidade a distância, incluindo a avaliação dos cursos propostos para
o credenciamento e dos pólos de educação a distância, nos termos do art. 6o, inciso
IV, do Decreto no 5.773/2006, e da Portaria Normativa 2/2007.
Evolução e perfil dos cursos superiores a distância: 1998-2007
A complexidade do quadro normativo apresentado anteriormente já seria
suficiente para justificar a cautela que a maior parte das IES tem demonstrado diante
da possibilidade de solicitação de credenciamento junto ao MEC para a oferta de
cursos superiores a distância. Embora eventualmente se encontre na mídia um discurso
crítico em relação a uma suposta “explosão da oferta de cursos a distância”, a análise
do número de processos em tramitação no MEC referentes a esta modalidade
desmente tal tendência.
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número de processos protocolizados entre 2002 e 2007 junto ao MEC solicitando
o credenciamento da IES para EAD, ou a autorização de cursos a distância, além de
chamar a atenção para o pequeno número de processos existentes com este tipo de
solicitação, quando se compara aos processos de autorização de cursos presenciais.
Mais uma vez pode-se imputar esta tendência tanto a uma dimensão cultural, ligada
ao desconhecimento acerca da EAD que dissemina alguns preconceitos, quanto à
complexidade e aos custos envolvidos em projetos de cursos nesta modalidade.

Tabela 1. Processos protocolizados no MEC entre 2002 e 2007
Credenciamento em EAD
Autorização de curso a distância
Total

2002
53
52
105

2003
44
6
50

2004
34
11
45

2005
49
44
93

2006
35
105
140

2007
43
59
102

Total
258
277
535

É importante ressaltar que muitas propostas apresentadas ao MEC, entre 1998
e 2002, foram sistematicamente rejeitadas a partir de uma análise inicial, pois eram
desprovidas dos requisitos de qualificação, legal e acadêmica. Ao mesmo tempo,
a maior parte dos projetos qualificados eram oriundos de instituições de ensino
superior tradicionais, e foram avaliados pelas comissões de especialistas da Secretaria
de Educação Superior, que definiu um padrão de análise centrado na elaboração
de recomendações para o aperfeiçoamento das propostas, antes da formalização do
processo de credenciamento e de autorização dos cursos de graduação a distância.
Recuperando o histórico dos primeiros processos de credenciamento para
educação superior a distância, em 1998 havia apenas um único curso de graduação
autorizado nesta modalidade, em caráter experimental, oferecido pela Universidade
Federal de Mato Grosso, e dirigido para a formação em nível superior de professores
da rede pública. Neste mesmo período algumas universidades começavam a criar
centros de estudos de educação a distância, agregando docentes e pesquisadores
para desenvolver projetos-piloto, embora, em sua maior parte, não houvesse uma
estratégia institucional para integrar as tecnologias de informação e comunicação em
seus projetos de ensino a distância.
Neste processo foi importante o pioneirismo de projetos de oferta consorciada de
cursos superiores a distância, como o Projeto VEREDAS, coordenado pela Secretaria
de Educação do Estado de Minas Gerais, integrando 17 IES para a oferta do curso
normal superior a distância, e, no Rio de Janeiro, o Consórcio CEDERJ, articulando
as universidades públicas do Rio de Janeiro para a oferta de licenciaturas.
Em relação ao “perfil” das autorizações de cursos superiores a distância, mais de
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de professores, majoritariamente das instituições públicas. As instituições particulares,
embora também inseridas nesta tendência de autorizar cursos de formação de
professores, foram as únicas que solicitaram autorização para a oferta de outros
bacharelados a distância, entre eles: cursos de Administração de Empresas, Ciências
Econômicas, Secretariado Executivo, e Engenharia Química.
Estes primeiros projetos de cursos superiores a distância ainda reproduziam um
modelo pedagógico e uma organização curricular análoga à dos cursos presenciais, em
termos de tempos de integralização, disciplinas seqüenciadas, e recursos pedagógicos
com incipiente utilização das tecnologias de informação e comunicação.
Ao se analisar os projetos de credenciamento para EAD aprovados entre 2003
e 2007 é possível verificar que esta situação alterou-se significativamente, com
iniciativas fortemente institucionalizadas, que resultaram da formalização exigida nos
instrumentos de avaliação utilizados pelas comissões de verificação in loco, e pela
compreensão de que somente esta estratégia garantiria um projeto de educação a
distância com qualidade.
Ao se considerar o número de instituições de ensino superior brasileiras, que
segundo o Censo do INEP era de 2.165 IES em 2004, ainda era pequena a quantidade
de instituições que estão atuando em educação superior a distância: em 2005 havia
um total de 56 IES credenciadas para EAD (29 IES particulares e 26 IES públicas),
com cerca de 70 cursos de graduação, dos quais mais de 90% na área de formação de
professores, mantendo a tendência identificada anteriormente quanto à esta “vocação
inicial” da oferta de cursos superiores a distância no Brasil.

Evolução dos credenciamentos de IES para cursos superiores a distância
Total
Públicas
Particulares

1998
1
1
0

2000
1
1
0

2001
6
5
1

2002
5
3
2

2003
7
6
1

2004
24
9
15

2005
27
7
20

2006
22
9
13

2007
5
1
4

TOTAL
93
42
56

Evolução dos credenciamentos de IES
exclusivamente para cursos de lato sensu a distância
Total
Públicas
Particulares

1998
0
0
0

2000
1
0
1

2001
1
1
0

2002
6
4
2

2003
17
9
8

2004
25
5
20

2005
17
0
17

2006
0
0
0

TOTAL
67
19
48
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pós-graduação lato sensu, ou seja, instituições que apresentaram seu projeto de
credenciamento com base em um programa de cursos de especialização, e que a
SESu/MEC viria a tratar como “projetos-piloto”, que deveriam ser submetidos a
nova avaliação para permitir a estas IES a oferta de cursos de graduação.
Perspectivas das políticas do MEC para EAD
Ao considerar o cenário da regulamentação da EAD no Brasil entre 1998 e
2007, e o perfil apresentado de cursos e instituições de ensino superior atuando
nesta modalidade, percebe-se a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de
avaliação e das normas estabelecidas para a oferta destes cursos.
Entre as questões que precisam ser mais bem definidas podem-se destacar: a
responsabilidade de supervisão compartilhada entre o MEC e os Conselhos Estaduais
de Educação; critérios para ampliação do número de vagas em EAD; critérios
para delimitar os limites territoriais da oferta; critérios para estabelecer parcerias
e convênios com pólos remotos; possibilidade de oferta de cursos de mestrado e
doutorado.
Uma vez que a experiência brasileira em cursos superiores em EAD é bastante
recente – excetuando o caso da UFMT, os primeiros cursos de graduação a distância
foram reconhecidos em 2004 – torna-se compreensível que a legislação criada entre
1998 e 2001 apresentava alguma defasagem em relação à realidade que se consolidou
nos últimos anos. Este é o caso, por exemplo, da disputa de interpretações que
ocorreu entre a SESu/MEC e o CNE em relação à autonomia universitária quando
se tratava de cursos a distância. A postura inicial do MEC foi mais cautelosa e
exigia, até 2002, mesmo para universidades, a necessidade de “autorização” de
novos cursos a distância, contrariando o disposto no artigo 53 da LDB. Além desta
“autorização”, muitas portarias ministeriais de credenciamento para EAD de IES
universitárias acabaram definindo inclusive o número de vagas dos cursos ofertados,
desconsiderando a autonomia universitária. Tal cautela se justificava tanto por um
desconhecimento dos limites que a EAD poderia atingir, quanto por um temor de
disseminação de experiências sem qualidade.
Somente em 2004 foi homologado, pelo Ministro da Educação, o Parecer CES/
CNE n. 301/2003, que ratifica o entendimento de que uma IES universitária, quando
credenciada para oferta de cursos superiores a distância, pode usar da prerrogativa de
autonomia para criar cursos a distância e definir o número de vagas nos mesmos, em
sua sede (compreendida como sendo a unidade da federação em que está instalada).
Com este parecer muitas instituições universitárias, que estavam credenciadas
exclusivamente para lato sensu, protocolizaram pedido de ampliação de seu ato
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tecnológicos), com base na prerrogativa de autonomia universitária, sem necessidade
de novas avaliações do MEC. A partir desse ano os pedidos de credenciamento
de universidades não eram mais acompanhados de processos de autorização, e a
instituição poderia subsidiar a análise do MEC com um projeto de curso de graduação
ou de lato sensu.
Após a publicação do Decreto 5.622/05 e da Portaria Normativa 2/2007, esta
sistemática de credenciamento de universidades para EAD com base em um projeto
de pós-graduação lato sensu foi sendo alterada, e parece estar se fixando um novo
entendimento de que mesmo as instituições teriam que apresentar projetos de cursos
de graduação para obter seu credenciamento específico para esta modalidade a
distância.
Uma outra questão fundamental que se impôs na oferta de cursos superiores a
distância refere-se à definição da área de atuação geográfica para esta oferta, uma vez
que o conceito de “sede” previsto na legislação torna-se pouco útil quando se trata de
EAD. Na ausência de um dispositivo normativo explícito a SESu/MEC, em acordo
com o CNE, tem adotado o critério de que a oferta inicial de um curso a distância
restringe-se ao estado de origem da IES, exceto no caso de que o projeto apresentado
para avaliação já contemple a previsão de parcerias para estabelecer pólos em outras
unidades da federação, para realizar os momentos presenciais.
No caso de IES que originalmente se credenciaram para EAD apenas no seu
Estado, e que posteriormente desejaram ampliar esta área de atuação, a SESu/MEC
definiu um procedimento que permite uma avaliação amostral dos pólos conveniados,
por comissões de especialistas in loco, para avaliar o potencial institucional, bem como
a infra-estrutura de atendimento aos alunos, encaminhando o relatório conclusivo
para o CNE. Desta forma ficariam garantidos tanto o direito das IES em re-planejar
seu projeto de EAD, bem como os procedimentos de supervisão da SESu/MEC.
Recentemente, em janeiro de 2007, o MEC publicou a Portaria Normativa
n.2, com o objetivo de aumentar o controle ministerial sobre a oferta dos cursos
superiores a distância, especialmente no que se referia ao estabelecimento de pólos
de atendimento presencial, que passam a estar submetidos à autorização prévia pelo
MEC de cada endereço, consolidando uma nova concepção sobre a abrangência
geográfica que as IES credenciadas teriam para ofertar seus cursos.
Finalmente, no que diz respeito à pós-graduação stricto sensu, é preciso referirse à experiência pioneira da UFSC na oferta de mestrados a distância, que acabou
encontrando dificuldades de implementação e de reconhecimento pela CAPES,
demonstrando como estas questões ainda se mostravam pouco desenvolvidas no
ambiente universitário. Se por um lado pode-se afirmar que os mestrados e doutorados
seriam um ambiente propício ao uso da EAD, especialmente pelo perfil maduro
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grandes resistências acadêmicas para inovações em seu formato.
Todas estas questões exemplificam como era necessário que o MEC acompanhasse
o desenvolvimento dos cursos ofertados nas IES credenciadas para EAD para
que pudesse delinear uma visão ampla e integrada acerca das inevitáveis ações de
revisão da legislação vigente. A supervisão e o monitoramento da política até então
implementada e das iniciativas de educação a distância regularmente autorizadas
indicavam, desde o final de 2000, a necessidade de revisão e ajuste da política, da
legislação, bem como dos procedimentos de supervisão e avaliação relativos a essa
modalidade
Desta forma, dando seqüência às reflexões iniciadas com o relatório da “Comissão
Assessora para Educação Superior a Distância”, apresentado em 2002, a Secretaria
de Educação a Distância inicia um processo de discussão de um novo decreto
regulamentado a educação a distância, envolvendo a SESu e o Conselho Nacional
de Educação.
Esta proposta de decreto – que chegou a ser enviada para análise na Casa Civil
da Presidência da República em 30 de agosto de 2005 - buscava delinear um quadro
normativo de procedimentos de supervisão e avaliação melhor sintonizado com
o potencial de contribuição da EAD com os objetivos de expansão e melhoria da
qualidade da oferta da educação superior.
Ao contrário do temor inicial das IES de que um novo decreto poderia significar
um retrocesso em termos de centralização por parte do MEC, a nova regulamentação
proposta explicitava conceitos e procedimentos fundamentais em EAD, conferindo
maior clareza tanto para as IES elaborarem seus projetos quanto para as ações de
supervisão do MEC.
Desta forma, por exemplo, buscava explicitar a equivalência entre cursos
superiores presenciais e a distância, cujos diplomas teriam o mesmo valor acadêmico,
uma vez que se tratava apenas de diferentes modalidades. Tal equivalência ficaria
assegurada tanto pela necessidade de obediência às Diretrizes Curriculares dos
cursos de graduação, quanto pela manutenção da duração mínima destes cursos, que
não poderia ser inferior à definida na modalidade presencial.
Conectadas às questões curriculares havia várias dúvidas recorrentes por parte de
alunos e instituições no que se refere ao controle de freqüência e às possibilidades de
aproveitamentos de disciplinas, que o decreto também viria a responder.
Uma vez que o modelo de EAD brasileiro enfatiza a questão da interatividade
entre professor e aluno, compreende-se a proposta apresentada no decreto de que os
resultados dos exames presenciais periódicos tivessem maior peso que os resultados
obtidos em outras formas de avaliação a distância, conferindo maior legitimidade aos
cursos.
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referia-se ao credenciamento das IES para educação a distância, que continuava
submetido à avaliação do MEC, porém ganha mais flexibilidade em termos de atuação
das IES universitárias. Naquele momento o MEC havia estabelecido dois tipos de
credenciamento, dependendo do tipo de projeto apresentado pela IES para sua
avaliação: um credenciamento para oferta de “cursos superiores a distância” (como
determina o art. 80 da LDB), e um credenciamento “exclusivo para oferta de pósgraduação lato sensu a distância”. Neste último caso, as IES – mesmo universitárias
– credenciadas desta forma seriam obrigadas a solicitar um novo processo de
credenciamento que permitisse a oferta de cursos de graduação.
Esta situação justificava-se pela “novidade” que os cursos superiores a distância
representavam, bem como pela necessidade de uma avaliação mais substancial das
condições institucionais para ofertar cursos de graduação, muito mais complexos que
os cursos de especialização que têm duração de 360 horas. Como resultado prático,
uma IES poderia ter um “duplo credenciamento”, com duas portarias referindo-se á
mesma questão, mas com diferentes abrangências.
O Conselho Nacional de Educação insistiu, desde 2004, na inadequação deste
procedimento por parte do MEC, e defendeu o entendimento de que uma IES
universitária, uma vez “credenciada para EAD”, mesmo que com base em um projeto
de lato sensu, teria autonomia para criar novos cursos de graduação sem necessidade
de autorização do MEC.
Tal impasse seria equacionado no novo decreto, ratificando a visão do CNE, mas
admitindo ações de supervisão da SESu/MEC para avaliar as IES que originalmente foram
credenciadas com base em projetos de lato sensu, de forma a garantir um embasamento de
avaliação para a retificação das portarias de credenciamento “exclusivo”.
Além do aperfeiçoamento normativo, um possível desdobramento do novo
Decreto seria a tendência à incorporação gradativa da EAD nos cursos presenciais do
ensino superior, permitindo o estabelecimento de cursos com combinações variáveis
de recursos pedagógicos, presenciais e não presenciais, sem que fossem criados dois
sistemas separados ou rigidamente alternativos de formação regular.
Esta possibilidade já havia sido assinalada na Portaria nº. 2.253/2001, substituída
pela Portaria 4.059/2004, permitindo a oferta de disciplinas a distância, até o limite de
20% da carga horária total prevista para a integralização dos cursos reconhecidos.
Mais recentemente, uma outra ação indutora patrocinada pela SESu consolidouse na elaboração da Portaria MEC n. 2.201/05, em junho de 2005, determinando
um tratamento mais ágil para o credenciamento de instituições públicas de ensino
superior para oferta de educação a distância, em uma ação de indução aos programas
ministeriais de formação de professores, em especial ao “Pró-Licenciatura”,
coordenado pela SEED.
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superiores a distância, a SESu preocupou-se em garantir a qualidade dos mesmos,
definido processos de acompanhamento das experiências de cursos superiores a
distância autorizados em 2003 e 2004, por meio da Portaria MEC n. 2.202/2005, que
determinou a designação de comissões de acompanhamento da implantação destes
cursos, nos pólos estabelecidos em outras unidades da federação.
Estas considerações permitem concluir que o crescimento do número de IES
credenciadas para ofertar cursos superiores a distância resulta em novos desafios para
as ações de supervisão e de garantia de qualidade para o MEC, especialmente levandose em conta a tendência para a oferta crescente dos cursos em pólos conveniados em
outras unidades da Federação, a ampliação do número de vagas, a necessidade de
docentes e tutores capacitados em EAD, e a definição de critérios mínimos para a
formatação de materiais didáticos voltados a públicos heterogêneos.
Uma primeira tentativa esboçada pelo MEC foi a edição da Portaria Normativa
2/2007, que redefine o conceito de abrangência geográfica e torna mais enfático
o controle da abertura de pólos de momentos presenciais, bem como restringe o
credenciamento para EAD apenas para instituições de ensino superior credenciadas.
Ao lado desse novo procedimento de controle da oferta de cursos a distância, a
Secretaria de Educação a Distância apresentou, em setembro de 2007, novos critérios
de avaliação para autorizar cursos, credenciar instituições e pólos de educação a
distância, abrindo um novo momento de debates e reflexões entre as IES e o MEC.
Estes desafios estão conectados ao potencial que a EAD possui para alterar o
cenário atual de acesso ao ensino superior, em especial no que tange à formação
qualificada de professores, de modo a possibilitar um salto nos indicadores
escolarização em todos os níveis, colocam a educação a distância como estratégia
fundamental para a expansão do sistema educacional brasileiro. Retornamos assim
à discussão inicial sobre as políticas estratégicas do MEC acerca da “expansão com
qualidade e inclusão social” do ensino superior, que surge como a mais adequada
para preparar cidadãos integrados em um mundo em rápida transformação, no qual
o acesso ao conhecimento tornou-se o novo paradigma de desenvolvimento.
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PROCESSOS DE OBJETIVAÇÃO E
SUBJETIVAÇÃO EM AMBIENTES DE EAD
Maria Taís de Melo, Dra.
Introdução
O homem é um ser construído, de modo que a sua condição de humanização
só se dá por meio dos outros. Essa humanização recebe diversas denominações,
dependendo da perspectiva teórica adotada em seu estudo. Alguns autores,
como Freud, a descrevem como personalidade, outros como identidade (Lago),
ou, ainda, constituição de sujeito (Vygotsky). Em Psicologia Social evita-se o
termo personalidade, pois esta denominação implica em idéia de estrutura, de
algo estático, que não é passível de mudança. O termo identidade também pode
dar margem a equívocos, visto que muitos enfoques da Psicologia apresentam
concepções diferentes para este termo, às vezes, definindo-o como sinônimo de
personalidade. Na Psicologia Sócio-Histórica, o conceito de Identidade ganha
um sentido dialético, como pode ser observado em Maheirie (2002, p.41):
A constituição da identidade tem a marca da ambigüidade, da síntese
inacabada de contrários, daquilo que é individual e coletivo, daquilo que
é próprio e alheio, daquilo que é igual e diferente, sendo semelhante a
uma linha que aponta ora para um pólo, ora para outro.
Neste texto, o termo Identidade será empregado como sinônimo de Constituição
de Sujeito, visto esta ser entendida como uma construção inacabada, aberta e em
constante movimento.
O homem constitui sua identidade socialmente, na relação dialética entre a
objetividade e a subjetividade, sendo um ser social que vai se singularizando na cultura.
A cultura é uma forma de significar a realidade humana, visto que estes significados
são compartilhados pelo coletivo. Segundo Zanella (2004), a relação que o homem
estabelece com a realidade é sempre mediada pela cultura, sendo que esta, à medida
que constitui o homem, também é constituída por ele, ou seja, o homem constitui-se
subjetivamente apropriando-se da objetividade que o cerca e também objetiva sua
subjetividade por intermédio de suas ações, produzindo a cultura.
Sendo assim, cultura é produto do trabalho, da atividade humana objetivada.
Ao produzir a cultura, através da ação mediada, o homem, ao mesmo tempo, se
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história humana e imprimi a esta sua marca” (ZANELLA, 2004, p.132). Segundo
esta autora, este movimento de objetivação-subjetivação só é possível através
da mediação sígnica. Os signos são instrumentos produzidos pelos próprios
homens e subjetivados pelo sujeito. “Via signos a dupla direção da atividade
humana se processa, pois na medida em que, por seu intermédio, o sujeito se
objetiva e transforma a realidade, ao mesmo tempo transforma a si mesmo e se
subjetiva” (ZANELLA, 2004, p. 132).
No processo de constituição, o indivíduo se apropria, através da mediação
semiótica, das significações socialmente e historicamente produzidas e, vivendo
em um espaço intersubjetivo e possuindo uma história particular, atribui sentido
pessoal para suas experiências. O sujeito torna-se autor e ator, pois transforma o
contexto social ao qual está inserido, apropriando-se dos significados produzidos
e se constituindo. Ao subjetivar a cultura, o homem acaba por ressignificá-la,
baseado nas suas experiências singulares, objetivando algo novo. Assim, podese entender o homem como produto de sua própria atividade e da atividade de
outros sujeitos.
A emoção também ocupa um lugar de destaque nos processos de constituição
do sujeito singular, uma vez que a apropriação e posterior ressignificação
do que é socialmente produzido é mediada por ela: se a pessoa está triste, o
mundo também é percebido com tristeza (MAHEIRIE, 2003). Além disso, o
que é percebido pelo sujeito dependerá do que é sentido como necessário no
momento, tendo a emoção um papel de destaque nesta seleção.
Verificamos que a gênese social do desenvolvimento pode ser evidenciada
através da identificação de mecanismos, sendo que o plano intersubjetivo
permite elevar as formas de ação individual. Dessa forma, longe de ser uma mera
cópia do externo, o funcionamento interno é resultante de uma apropriação das
formas de ação que estão intimamente interligadas a estratégias e conhecimentos
dominados pelo sujeito como, também, a ocorrências no contexto interativo.
Os meios utilizados para colocar limites e/ou interpretar as ações de um
sujeito, e os meios empregados por ele para fazer o mesmo em relação à ação
do outro, são transformados em recursos para o próprio sujeito regular a sua
ação. Dessa relação nasce a auto-regulação, que é fundamento do ato voluntário.
Assim, fica caracterizado o processo pelo qual o funcionamento do plano
intersubjetivo permite criar o funcionamento individual.
É importante ressaltar que os processos de incorporação da cultura e
individuação permitem a passagem de formas elementares de ação a formas
complexas, mediadas. Assim, as características do funcionamento psicológico,
como o comportamento de cada ser humano, são, nesta perspectiva, construídos
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meio social, que possibilita a apropriação da cultura elaborada pelas gerações
precedentes.
O papel da cultura e da linguagem na
construção de conhecimentos em EAD
Em cada meio social, as palavras e os gestos dos sujeitos são dotados de
significados simbólicos. Desta forma se estabelece uma relação dinâmica entre o
sujeito e a cultura.
Quando nos propomos adotar, em EAD, um referencial que contempla
abordagens sócio-históricas, partimos do pressuposto de que a linguagem tem um
papel fundamental na constituição social do sujeito. É importante frisarmos que,
quando nos referimos à palavra “sujeito”, é porque buscamos conceber o mesmo
na sua integralidade, contemplando desta forma seus aspectos bio-psico-sociais, em
processo de constituição, as três instâncias integradoras do humano.
Ideologia e cultura são processos dialéticos que, ao serem internalizados, interferem
na dinâmica do desenvolvimento das funções mentais superiores (pensamento,
memória, imaginação etc.). Não podemos perder de vista a perspectiva dialética
destas dimensões. Portanto, quando nos propomos a discutir aspectos objetivos da
subjetivação de sujeitos que participam de processos de educação a distância, temos
que começar pela reflexão da forma como pode estar sendo internalizado, objetiva e
subjetivamente, o próprio termo Educação a Distância.
Neste caminho, que busca desvendar significados, o diálogo tem um papel
fundamental. Para Bakhtin (1990), o diálogo é entendido no sentido mais amplo do
termo: “(...) não apenas a comunicação em voz alta de pessoas colocadas face a face,
mas toda comunicação verbal de qualquer tipo, que seja” (BAKHTIN, 1990, p.123).
Dois enunciados, distantes um do outro no tempo e no espaço, quando confrontados
em relação ao seu sentido podem revelar relações dialógicas.
Bakhtin afirma que o domínio do signo coincide com o domínio da ideologia
e que estes são mutuamente correspondentes. Tudo o que é ideológico possui um
significado e remete a algo fora de si mesmo.
Neste processo, a linguagem tem um papel fundamental como instrumento de
comunicação e transmissão de significações. Para Bakhtin (1990, p. 66), “a palavra
revela-se, no momento de sua expressão, como o produto da interação viva das
relações sociais. É assim que o psiquismo e a ideologia se impregnam mutuamente
no processo único e objetivo das relações sociais”.
A língua é inseparável do fluxo de comunicação verbal e, portanto, não é transmitida
como um produto acabado, mas como algo que se constitui continuamente na
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usada; (...) “eles penetram na corrente da comunicação verbal, ou melhor, somente
quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a operar
(...) Os sujeitos não adquirem a língua materna; é nela e por meio dela que ocorre o
despertar da consciência.” (BAKHTIN,1981, p.108).
Para Bakhtin, a fala, as condições de comunicação e as estruturas sociais estão
indissoluvelmente ligadas. Tanto o conteúdo a exprimir quanto sua objetivação
externa é criada a partir de um único e mesmo material: a expressão semiótica. Não
existe, portanto, atividade mental sem expressão semiótica. Isso significa admitir que
o centro organizador da atividade mental não está no interior do sujeito, mas fora
dele, na própria interação verbal. O nosso mundo interior se adapta às possibilidades
de nossa expressão, aos novos caminhos e às orientações possíveis.
Cada época e cada grupo social têm seu próprio repertório de formas de discurso
que funciona como um espelho que reflete e refrata o cotidiano. A palavra é a
revelação de um espaço, no qual os valores fundamentais de uma dada sociedade
se exprimem e se confrontam. “As palavras são tecidas a partir de uma multidão de
fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios.”
(BAKHTIN,1981, p.41).
As contribuições de Bakhtin nos fornecem ferramentas para sermos cuidadosos
com a adequação sócio-cultural das expressões e textos da maneira que, em geral,
utilizamos e disponibilizamos em ambientes virtuais de aprendizagem. Precisamos
estar atentos aos conteúdos ideológicos das palavras.
Particularmente, concebemos que os fenômenos educativos têm certo grau de
distanciamento, seja espacial, temporal ou ambos, pois mesmo as aulas, cursos,
currículos ditos presenciais, estão sujeitos a estes aspectos. O currículo não se esgota
nas dimensões físicas da sala de aula ou da presença do professor. Outros instrumentos
de aprendizagem perpassam este cenário: pesquisas, internet, leituras, entrevistas,
filmes, diálogos síncronos e assíncronos, etc. Portanto, o termo ‘a distância’ para
EAD, dentro desta ótica, fica redundante, além de poder sugerir uma conotação de
impessoalidade, levando o sujeito a não se objetivar nesta relação. Eis uma questão
a ser revisitada.
Pesquisadores da área, como Litto (2006) e Moran (2005), entre outros, em seus
textos que refletem sobre as incursões históricas da EAD, apontam a presença de
certo grau de resistência, por parte de professores, gestores e alunos, à inclusão nesta
modalidade de ensino/aprendizagem.
Não pretendemos ser ingênuos a ponto de atribuir estas resistências unicamente
a questões ideológicas da linguagem. Outros fatores, detectados através da escuta
dos alunos, tutores e professores envolvidos em processos de EAD, merecem uma
análise de conteúdo transversal, como nos ensina Bardin (1997). Antes, porém, se
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âmbito da pesquisa, ensino e extensão, funciona como uma ferramenta arqueológica,
semelhante à proposta por Foucault (1986) na análise do discurso, para o enfrentamento
dos problemas vivenciados na prática cotidiana.
Na tridimensionalidade em que costuma estar envolto o professor universitário
- ensino, pesquisa e extensão - o diálogo pode se constituir em uma ferramenta
imprescindível para detectar problemas e vislumbrar alternativas para suas
soluções. Ter uma referência que norteie nosso olhar para a dimensão complexa da
constituição social do sujeito e conseqüente processo de individualização do mesmo,
além de estratégias metodológicas para intervenção autoral e pedagógica, torna-se
fundamental para que possamos agir criticamente e criativamente na arena complexa
da educação.
Neste contexto, trazer a linguagem audiovisual para o domínio da educação é
uma necessidade que se apresenta, tanto pelo fato de sua centralidade no domínio
do pensar e sentir dos sujeitos envolvidos no processo educativo, quanto pela sua
constante presença no mundo contemporâneo, moldando novas formas de apreensão
da realidade. As novas gerações estão imersas nas vias audiovisuais, principalmente,
as televisivas.
O homem do fim do milênio se forma e se informa através da
interação com o audiovisual. Cinema, televisão, vídeo, Internet,
cd-rom, simuladores visuais, telas interativas, out-doors; é o
mundo das imagens penetrando no universo mental das pessoas
vinte e quatro horas por dia, até mesmo em seus tempos/espaços
mais ocultos. Nem mesmo o ambiente dos sonhos escapa à
influência das imagens e dos sons eletrônicos que nos rodeiam e
nos “perseguem”. São os dispositivos audiovisuais remodelando
o consciente e o inconsciente dos indivíduos. As imagens mentais
passam a ser constituídas não apenas em função dos sentimentos
e daquilo que se vê, ao vivo, mas pelo que se assiste nas telas
vivas da vida. (NOVA, 1999, p.32)
Vivemos num mundo saturado de imagens e sons. Com a imagem, entramos em
uma nova etapa histórica; passamos de uma sociedade verbal para uma sociedade
visual e auditiva.
Segundo Lévy (1998, p.15):
Enquanto o tempo destinado à leitura tende a diminuir entre as novas
gerações, verifica-se que o tempo destinado a assistir à televisão e
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de ser o vetor de emoção, de sonho e de diversão que era em tempos
atrás. O papel impresso encontra-se progressivamente relegado
à função utilitária de transmissão de informação e divulgação de
conhecimentos técnicos ou científicos.
Continuando esta discussão, Babin (1989, p.98-9) afirma que:
O modo de compreensão preferencial induzido pelo audiovisual é mesmo
o processo do tipo analógico no qual o homem, por uma compreensão global,
plurissensorial, apreende o mundo que é dado aos seus sentidos, em sua complexidade
e em sua ambigüidade.
Dentro desta ótica, os autores citados nos levam a inferir que na apreensão de
elementos por via audiovisual, as imagens são, em geral, percebidas muito mais
rapidamente do que os textos; a memorização das imagens é, geralmente, melhor
do que a das representações verbais; a maior parte dos raciocínios espontâneos
utiliza a simulação de modelos mentais, freqüentemente imagéticos, muito mais do
que cálculos (lógicos) sobre cadeias de caracteres; as representações icônicas são
independentes das línguas e, por isso, eliminam parte das dificuldades de tradução.
Nesse sentido,
O contato com o universo áudio-imagético constitui uma via
privilegiada, evidentemente não a única, para a concretização do
processo de construção do conhecimento. Mas não se trata, todavia,
de utilizar o audiovisual como extensão da fala ou da escrita, como
ocorre com alguns produtos áudio-imagéticos destinados à educação,
mas como linguagem própria que desencadeia, no homem, mecanismos
cognitivos singulares. Há fortes indícios de que todo esse processo
verificar-se-á de forma muito mais intensa quando os discursos
áudio-imagéticos ultrapassarem os limites dos audiovisuais clássicos,
incorporando em suas características o potencial interativo, conectivo,
coletivo, hipertextual e plurissignificativo já presentes virtualmente
nas novas tecnologias de informação e comunicação. (NOVA, 1999,
p.27)
Nessa perspectiva, como afirma Pretto (1995, p.99):
O analfabeto do futuro será aquele que não souber ler [e acrescento
o produzir] as imagens geradas pelos meios de comunicação. E
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linguagem. É necessário compreender que esse analfabetismo está
inserido e é conseqüência da ausência de uma razão imagética, que
se constitui na essência dessa sociedade em transformação.
Os processos educativos não podem “ilhar” os alunos, não podem ser diferentes
da vida. O aluno que consegue auto-expressar-se tornando seus os conteúdos e
recriando-os através dos meios das diferentes linguagens (verbal, visual e sonora)
passa do status de receptor passivo ao de perceptor ativo no processo educacional.
A aprendizagem e a construção de competências em EAD
O referencial teórico até aqui delineado nos fornece algumas ferramentas para
entrarmos no terreno da aprendizagem e construção de competências em Educação
a Distância. Partimos do pressuposto de que o comprometimento subjetivo do aluno
com o processo de aprendizagem implica, em grande parte, em quanto ele, como
sujeito, identifica-se com os valores e objetivos do curso que está freqüentando e
com as mídias disponíveis no processo, no caso de EAD. Isto diz respeito ao vínculo
estabelecido entre o sujeito e a proposta político-pedagógica do curso. Estes aspectos
representam questões concernentes ao que podemos chamar de contrato psicológico/
pedagógico, ao qual estará vinculada a motivação e a construção de conhecimentos
que podem possibilitar o desenvolvimento de competências múltiplas.
Dentro desta perspectiva, é comum o entendimento de que o vínculo pode
surgir quando o sistema de ensino responde de forma satisfatória às necessidades
e expectativas dos sujeitos. Outro pensamento complementar e corrente refere-se
ao interesse do aluno em permanecer e dedicar-se às atividades de aprendizagem.
Portanto, a participação pressupõe o comprometimento ou o empenho por uma
causa ou projeto de vida.
O alcance dos objetivos propostos pelos cursos na modalidade de EAD, dentre
eles ressaltam-se a inclusão social e a aprendizagem significativa, depende, em grande
parte, do envolvimento ativo dos participantes e dos professores (mediadores, tutores
etc.) – estes que precisam, segundo,Vygotsky, serem sujeitos “mais experientes” para
poderem fazer sua inserção na zona de desenvolvimento proximal dos alunos. O perfil
deste profissional deve ser de um mediador, alguém que está atento às necessidades do
aluno e caminha com ele, promovendo a interação através do diálogo. Não percamos
nunca de vista que a linguagem é o principal instrumento de mediação.
Quando nos referimos à necessidade do professor ser “mais experiente”,
estendemos esta necessidade também a tutores. Tutores generalistas, mesmo
que dominem as ferramentas de gestão da informação nos ambientes virtuais de
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está sendo estudado. Este requisito é indispensável para que haja um processo de
aprendizagem o qual permita ao aluno saltar da zona de desenvolvimento real (aquilo
que ele já sabe fazer sozinho) para a zona de desenvolvimento potencial (o que
poderá fazer com a mediação de um sujeito mais experiente). Em processos que
contam com maior intercâmbio entre os participantes, colegas mais experientes, em
determinados aspectos, cumprem, ainda que em parte, o papel dos mediadores, tutores
e professores em EAD. Assim, compreender o processo de subjetividade individual
e as características culturais internas e externas ao processo ensino/aprendizagem é
essencial para a compreensão do processo de construção de conhecimentos.
Em EAD, focamos, freqüentemente, o processo de inclusão social, mas, para isto,
é preciso que haja investimento na formação de profissionais. É necessário tempo
e recursos variados para que estes futuros mediadores possam ter a oportunidade
de desenvolver estruturas cognitivas que permitam o aflorar de competências,
possibilitando a constituição de ‘sujeitos mais experientes’ capazes de mediar
processos de construção de saberes e competências de outros sujeitos.
As universidades, de uma maneira geral, têm grande responsabilidade neste
sentido. A partir de 2005, principalmente com a deflagração do Projeto Universidade
Aberta, o potencial de demanda por profissionais com perfil para a gestão e autoria
de programas em EAD tende a se intensificar, além das demandas geradas nos
programas já pré-existentes nas Universidades das redes pública e privada do país:
A UBA foi deflagrada pelo Ministério da Educação, no âmbito do
Fórum das Estatais pela Educação, para a articulação e integração
de um sistema nacional de educação superior a distância, em
caráter experimental, visando sistematizar as ações, programas,
projetos, atividades pertencentes as políticas públicas voltadas
para a ampliação e interiorização da oferta do ensino superior
gratuito e de qualidade no Brasil. O Sistema Universidade Aberta
do Brasil é uma parceria entre consórcios públicos nos três níveis
governamentais (federal, estadual e municipal) à participação das
universidades publicas e demais organizações interessadas. Para a
consecução do Projeto UAB o Ministério de Educação, através da
Secretaria de Educação a Distancia – SEED, lançou o Edital N° 1,
em 20 de dezembro de 2005, com a Chamada Pública para a seleção
de pólos municipais de apoio presencial e de cursos superiores de
Instituições Federais de Ensino Superior na Modalidade de Educação
a Distância para a UAB (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO).
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Decreto n. 5.800 de 08 de junho de 2006, onde fica instituído o Sistema UAB, com
a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação
superior no País.
Este espaço precisa ser ocupado com urgência pelas universidades que estão
tendo que se adaptar em um tempo muito curto a uma crescente demanda que
se apresenta. Ao entramos nos sítios das principais universidades públicas,
verificamos o aumento de abertura de processos seletivos emergenciais para
tutoria e para acesso à carreira docente na área de EAD.
Este momento requer reflexão, por nós aqui proposta, alicerçada na teoria
Vygotskyana. Devemos ter bem definido qual o perfil de profissionais que o momento
está exigindo. Precisamos de mediadores, sujeitos com o desenvolvimento de
habilidades suficientes para contribuir neste momento histórico que exige habilidades
de autoria, inovação e porque não dizer audácia. Ressaltamos estas competências,
pois acreditamos que uma estratégia que tem grande probabilidade de contribuir nos
programas de EAD no momento atual passa pela sensibilidade teórico-conceitual e
capacidade técnica de construir ambientes virtuais, ou personalizar os já existentes,
em espaços-lugares que possibilitem a um sujeito, ao entrar em uma plataforma
com seu Login e Senha, realmente se objetivar neste espaço, sentir-se materializado,
torná-lo lugar, sem perder a perspectiva da destotalização abordada por Lévy na obra
Cibercultura.
Segundo Lévy (1999), o desenvolvimento das tecnologias digitais e a profusão
de redes interativas, quer se queira ou não, colocam a humanidade diante de um
caminho sem volta: já não somos mais como antes. As práticas, atitudes, modos
de pensamento e valores estão, cada vez mais, sendo condicionados pelo novo
espaço de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores: o
ciberespaço. Esse é o ponto de partida de Pierre Lévy para estudar as implicações
culturais engendradas pelas novas tecnologias de comunicação e informação.
O livro Cibercultura, lançado em 1999 no Brasil, traz um conceito de cultura novo, se
comparado aos tempos da oralidade primária e da escrita. Para o autor, a cibercultura
é universal porque promove a interconexão generalizada, mas comporta a diversidade
de sentidos, dissolvendo a totalidade. Em outras palavras: a interconexão mundial de
computadores forma a grande rede, mas cada nó dela é fonte de heterogeneidade e
diversidade de assuntos, abordagens e discussões, em constante renovação.
O estudo dos processos de aprendizagem tem conduzido, na história da psicologia
e outras áreas do conhecimento humano, a diferentes conclusões e até mesmo intensas
polêmicas. Contudo, pode-se ter como ponto de partida, segundo Melo (2003), que os
processos de aprendizagem ocorrem primeiro no plano objetivo e através da mediação,
das interações, eles se subjetivam. Estes processos de aprendizagem mediados, ao
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seus esquemas cognitivos.
Ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) podem possibilitar o acompanhamento
e avaliação do processo ensino/aprendizagem através de vários indicadores, como
por exemplo, nas evidências de processos de descoberta e correção de erros; erros
aqui entendidos como dúvidas, desvios de rotas, que devem ser esperados e acolhidos
com propostas problematizadoras, na tentativa de compreensão do processo, da
inovação, da criação, enfim, na modificação das estruturas cognitivas. Os gestores
que aprendem a fazer a análise do conteúdo das interações e dificuldades dos alunos
têm muito mais probabilidade e instrumentos para promover os ajustes necessários,
ou melhor, as adequações sócio-históricas, conceituais ou metodológicas que se
fizerem necessárias.
Os padrões de interação tendem a ser momentos significativos para a análise de
conteúdos, sendo que as conversas nos chats e as manifestações nos fóruns podem
revelar as histórias que perpassam no implícito das relações, os conflitos manifestos,
enfim, as formas como os sujeitos estão transitando no AVA, e de uma maneira mais
ampla, permitem visualizar aspectos da cibercultura.
A aprendizagem significa muito mais do que a simples troca de informações e a
capacidade de estabelecer relações, isto é apenas um primeiro degrau. Na verdade,
o sujeito se transforma quando aprende, já que este processo é dialético, pois
aprendizagem e desenvolvimento são instâncias interdependentes.
AVAs voltados para a aprendizagem significativa (entendida aqui como a
capacidade do sujeito construir conhecimentos, internalizá-los e fazer uso do mesmo
no seu contexto) precisam ter mecanismos que oportunizem aos mediadores canais
de comunicação síncronos e assíncronos, dialogo franco, entendimento dos fatos
em interdependência sistêmica em torno dos objetivos pedagógicos. Dentro desta
perspectiva, a objetivação dos processos de aprendizagem é diretamente proporcional
à capacidade do sistema em refletir sobre as variáveis observadas e sua rapidez em
intervir no processo, procurando atender dinamicamente às demandas apresentadas
e detectadas.
Uma maneira de possibilitar aos sujeitos que se objetivem e, conseqüentemente,
se subjetivem no AVA é permitir que os mesmos participem de tomadas de decisões.
Participação ativa conduz a interações, possibilita construção de conhecimentos,
desenvolvimento de competências e é uma grande oportunidade para se atingir
comprometimento com as ações acordadas (forma de avaliação, expectativas quanto
ao conteúdo teórico, dúvidas, medos, formas de comunicação, horários de encontros
síncronos, etc.). Logo, participação tem um valor estratégico, porque estabelece
condições propícias para a aprendizagem e mediação do processo educativo
norteado pelas competências essenciais definidas em conjunto com os próprios
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um conjunto de aptidões e recursos pedagógicos que permitam ao AVA oferecer
benefícios reais aos participantes, ou seja, agregar valor ao fato de estarem inseridos
no processo.
Reconhecer estratégias consistentes para o enfrentamento das dificuldades
encontradas no cotidiano do exercício da mediação pedagógica se constitui na
procura de uma tecnologia. Segundo Carvalho Neto (2005), tecnologia significa
solução, não podendo ser confundida como sinônimo de mídia ou técnica. Ela se
constitui no produto final, na solução aproximativa para um dado problema. Esta
tecnologia nunca é definitiva, pois como o conhecimento é algo que está sempre em
movimento, também as soluções tendem a acompanhar a dinâmica das necessidades
que se apresentam.
As competências essenciais do sistema podem ser avaliadas pelo nível de
envolvimento e de dificuldades apresentadas pelos sujeitos no decorrer do processo.
Instrumentos de avaliação que permitam ao sujeito extrapolar da mera programação
de responder a provas objetivas, de múltiplas escolhas ou simples certo ou errado, para
avaliações que permitam se subjetivar no processo, podem se constituir em estratégias
significativas nos processos de intervenção pedagógica. Demo (2001) sinaliza em sua
obra Educar pela Pesquisa, que possibilitar aos alunos o contato com a pesquisa
como forma de investigar o mundo é uma estratégia poderosa de desenvolvimento
de competências cognitivas, afetivas e éticas. Quando os alunos estão envolvidos em
projetos de pesquisa, o professor mediador pode estar acompanhando as etapas de
desenvolvimento de propostas, podendo intervir proximalmente e conhecer através
destas interações o andamento do processo individual de aprendizagem de seu
aluno. Segundo Melo (2003) os tempos de aprendizagem são assíncronos, pois estão
relacionados a questões subjetivas. Possibilitar que o aluno se objetive (materialize-se,
sinta-se parte de) é importantíssimo, mas a subjetivação é um processo mais profundo,
pois demanda um tempo interior de apropriação desta nova materialidade e conseqüente
mudança de esquemas cognitivos para responder a esta nova realidade objetiva.
Quando um sujeito atinge a etapa de subjetivação no processo de ensino
aprendizagem, eis que a consciência de si e do mundo extrapolam os limites físicos
do AVA:
A consciência é essa misteriosa e contraditória capacidade que
tem o homem de distanciar-se das coisas para fazê-las presentes,
imediatamente presentes (...) naturaliza-se. Despegado de seu meio
vital, por virtude da consciência, enfrenta as coisas objetivando-as; é
enfrentando-se com elas, que deixam de ser simples estímulos, para se
tornarem desafios. O meio ambiente não o fecha, limita-o - o que supõe
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a consciência, além do limite que tenta encerrá-la, pode a consciência
desprender-se dele, liberar-se e objetivar, transubstanciando o meio
físico em mundo humano. (...) O mundo é espetáculo, mas, sobretudo
convocação. E como a consciência se constitui necessariamente como
consciência do mundo, ela é, pois, simultânea e implicadamente,
apresentação e elaboração do mundo. (FIORI, 1987, p.14).
Considerações Finais
Verifica-se que uma das estratégias que visam proporcionar condições para a
objetivação e subjetivação dos sujeitos em EAD é escutar a voz do cursista e seguir o seu
olhar. A educação, hoje, se apresenta como uma proposta mais complexa e diferente do
que no passado e uma das formas de se iniciar esse processo de mudança nas políticas
de gestão é ouvir o ponto de vista dos alunos sobre elas. Trazer a voz do aluno deverá
ser a principal meta dos modelos de educação que estão se alicerçando hoje.
Escutar as falas, analisá-las e propor uma categorização das mesmas revelam a intenção
de uma escuta genuína, sem partir de pressupostos, sem usar parâmetros previamente
definidos. Essa intenção talvez possa ser definida através da metodologia sugerida neste
artigo: uma metodologia cuja hipótese central é o dialogo e a análise do conteúdo destas
falas, bem como estar atento aos outros indicadores presentes no AVA.
Pensa-se que a ação inicial de mobilização do aluno nos AVAs poderia ser efetuada
pelo próprio Projeto Político Pedagógico da Instituição, o qual deverá compreender
o Currículo de uma forma abrangente, vendo-o como o conjunto de todas as
atividades realizadas com os alunos. Esse currículo deverá ter a forma de uma matriz
curricular (ser aberto e flexível às problemáticas que envolvem o contexto em que os
alunos estão inseridos) e não uma grade curricular (onde os conteúdos vêm prontos
de forma rígida e unilateral). Esta postura, mais flexível, de currículo aberto, pode
contribuir para que o aluno desenvolva uma visão de proximidade entre o ensino a
distância e o presencial, pois poderemos evidenciar o que já enfatizamos no corpo
deste artigo: há certo grau de distanciamento, físico, temporal ou ambos em todas as
modalidades pedagógicas (presencial - semipresencial e a distância).
Com relação à adoção de estratégias midiáticas em AVA, destaca-se a importância
e crescente viabilidade técnica na utilização de vídeo, como produção de informação
alternativa. Vivências, com mídias interativas como o vídeo, irão facilitando a
aproximação dos alunos com outras formas de modalidades de ensino, principalmente
os ambientes virtuais.
O vídeo, quando bem utilizado, se revela como um meio particularmente útil para
a estimulação das interações entre os membros de um grupo ou coletividade. Permite
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modificam conjuntamente os papéis. Dessa forma, o vídeo se converte em um lugar
de encontro, seja durante a gravação ou durante a difusão. A função motivadora pode
ser feita de diversas maneiras como, por exemplo, criando-se interrogações a respeito
de temas conflitivos, criando ou gravando entrevistas, promovendo pesquisas no
bairro, etc. Em âmbito presencial, a função expressiva pode se abrir em múltiplas
possibilidades: dramatizações com base em adaptações criativas de obras alheias,
dramatizações a partir de roteiros próprios, narrações de todo tipo etc.
A mídia vídeo permite o erro, e por isso facilita e estimula a experimentação, o
ensaio e a busca. Impõe-se como um desafio que tem como parâmetros principais, no
caso de AVA, por um lado, a compactação de informações e, por outro, o aumento
progressivo nas bandas de operação para transmissão de dados via internet.
Não podemos esquecer que o entusiasmo é um requisito indispensável para
a motivação, a qual, por sua vez, impõe-se como condição indispensável para a
aprendizagem significativa.
É necessário estar atento à questão da essência da relação entre os sujeitos
envolvidos no ato educativo. Acredita-se que a aprendizagem transita entre a teoria, a
prática e as interações no ambiente e que a mesma se pauta nas seguintes premissas:
as dimensões sócio-afetivas devem se unir às dimensões cognitivas a fim de que os
sujeitos possam iniciar seu processo de construção do conhecimento. Em outras
palavras, o currículo deve propiciar condições para que o aluno se desenvolva na sua
integralidade, vendo-o como sujeito cognitivo, afetivo e social (MELO, 2005).
Com relação ao uso de recursos midiáticos na educação, precisa-se desenvolver
um novo olhar sobre ambientes interativos mediados por computadores. Esses
ambientes só podem auxiliar no processo de construção do conhecimento se por trás
de sua implementação houver um profundo conhecimento da comunicação humana.
Precisamos lembrar que pouco adianta os sofisticados recursos informáticos, a
complexidade envolvida nas linhas de programação e a estética das interfaces se o
aluno de um curso online, por exemplo, se sinta preso e com sérias dificuldades para
interagir, tirar dúvidas, etc.
O sucesso de todo e qualquer ato comunicativo, seja ele no processo de comunicação
interpessoal, seja no processo de comunicação coletiva, reside preliminarmente no
conhecimento dos próprios ingredientes que integram o ato de comunicação.
A internet, como ferramenta de aprendizagem, é um trabalho-em-processo.
Grande parte do progresso que tem chegado, juntamente com novas formas de
comunicação, tem se tornado possível graças à própria internet. O valor educacional
dessas informações dependerá do uso que se fizer das mesmas. Para se ter alunos
exploradores, precisa-se de ambientes de aprendizagem que estimulem a sua
exploração e atendam às necessidades objetivas dos sujeitos envolvidos.
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diversos canais midiáticos e que a escola deixou de ser o único lugar de legitimação
do saber. Essa diversidade e difusão do saber, fora da escola, é um dos desafios mais
contundentes que o mundo da comunicação apresenta ao sistema educacional.
Assumindo a dimensão AVA como uma das dimensões estratégicas da cultura,
explorando as várias formas de linguagem, entre elas, as audiovisuais, a educação tem
grande chance de se reinserir no processo de mudanças em curso em nossa sociedade
e interagir com os campos sócio-históricos em que se processam tais mudanças.
A educação avançará na medida em que seja capaz de ajudar no processo de
desenvolvimento de sujeitos autônomos. Frente a uma sociedade que massifica
estruturalmente, que tende a homogeneizar, inclusive, quando cria oportunidades de
inclusão, a possibilidade de exercitarmos nossa cidadania é diretamente proporcional
ao desenvolvimento de sujeitos livres, tanto interiormente como em suas tomadas
de posição.
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A LINGU@GEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Simone Regina Dias, Dra.
Os primeiros passos de um bebê necessitam de alguns ingredientes fundamentais,
como a coragem e a determinação. Ainda assim, são repletos de desconfiança por boa
parte daqueles que o assistem. “Será que ele não vai cair?” “Vamos ajudá-lo!” “Quer
dar as mãos?” “É perigoso!” Mas logo, o pequeno bebê vai vencendo a insegurança,
enchendo-se de coragem e ousando arriscar a sustentação, e desse modo, aprende o
significado do colocar-se de pé e locomover-se, de forma independente.
Tal qual os primeiros passos de um bebê, o ensino a distância no Brasil também
deixa de engatinhar para arriscar os primeiros passos de uma longa jornada. Digo
primeiros passos porque apesar dos números já significativos de acadêmicos que
buscam a formação no ensino superior por meio das instituições que ofertam
cursos na modalidade de educação a distância, ainda temos uma longa e desafiante
trajetória a percorrer. Enfrentamos muitos olhares desconfiados diante da mudança
de paradigma, muita insegurança, por parte de quem ainda está preso a um único
modelo de educação, e muitos erros e acertos serão precisos até que os passos firmes
se tornem efetivamente preponderantes.
Estamos na era da informação e a multimídia invade também o campo da educação,
fazendo-se necessária, então, a utilização de múltiplos recursos - como textos, sons,
imagens, animações, gráficos, simulações, jogos – que, combinados, podem produzir
um efeito desejado no processo de ensino/aprendizagem. Obviamente, é papel do
professor fazer bom uso destas ferramentas em seu contexto pedagógico, de forma
que possa auxiliar a construção do conhecimento, respeitando-se os diferentes ritmos
de aprendizagem.
O pesquisador André Lemos chama a atenção ao fato de que a “rede de redes”,
chamada Internet, está em via de se tornar para os anos 90, aquilo que foi o rock para
os anos 60: um fenômeno de massa. Toda a economia, a cultura, o saber, a política
do século XXI vão passar por um processo de negociação, distorção, apropriação
dessa nova dimensão espaço-temporal que é o ciberespaço. E com a educação não
é diferente. Então, as questões que se colocam são as seguintes: como fazer bom
proveito destas ferramentas? De que modo se posicionar diante desse novo contexto
e continuar pensando a educação? A educação a distância nos permite situar-nos na
esfera do ciberespaço e agregar valor ao papel da educação?
Na Educação, é sabido que as ferramentas de aprendizagem virtual, inicialmente,
apareceram de forma tímida e restrita. Muitos ainda guardam algum receio quanto
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difícil não perceber este fenômeno. É preciso acrescentar, porém, que não se trata apenas
de um recurso facilitador para o processo de educação, mas o aparato do ensino a distância
constitui uma estratégia de grande significância na utilização de múltiplos recursos que
contemplam diferentes percepções do ser humano. E é possível utilizá-lo a fim de educar
para a cidadania. Sim, porque temos condições de atingir um público cada vez maior,
sendo seu caráter democratizante uma faceta fundamental.
Como sustenta Edgar Morin (2006, p.65), “a educação deve contribuir para a
autoformação da pessoa (ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver) e
ensinar como se tornar cidadão”.
Cabe destacar que a chamada “cisão digital” e os esforços para a universalização do
acesso às tecnologias de informação e comunicação demonstram ter alcance parcial.
De toda forma, a democratização e a possibilidade de diversidade de conteúdos, línguas
e linguagens que circulam nas redes multimídias já estão configuradas como uma
realidade acessível para muitos, bem como a capacidade de prover, de compartilhar
e fazer uso dos conteúdos que circulam pelas novas mídias, e, sobretudo, de gerar e
aplicar conhecimentos. Nesse escopo, poderíamos pensar, por exemplo, nos casos em
que o ensino a distância, em um país de distâncias enormes como o nosso, possibilita
o acesso ao ensino superior na modalidade a distância a uma camada da população
que, se não fosse desse modo, tão cedo não teria tal condição.
É necessário reconhecer também que, com o desenvolvimento das tecnologias
de informação e comunicação, nossas possibilidades de locomoção pelo ciberespaço
ganham novas dimensões, novos contornos, novas possibilidades. Transitamos de
referências a referências, atravessamos fronteiras dos mais diversos territórios com
apenas um movimento do “mouse”, sem início nem fim do processo. A qualquer hora
(a categoria tempo também muda nesse contexto), nos locomovemos e acessamos
as informações de interesse. Marshall McLuhan afirmava que Gutenberg nos fez
leitores, e se a máquina Xerox nos fez editores, podemos concluir que a Rede hoje
nos faz autores.
Essa noção é fundamental, pois quando vamos nos referir ao ensino a distância,
mediado também pela rede, é preciso repensar no papel do professor nesse novo
contexto. Sim, porque o papel de protagonista dessa relação deve ser o do aprendiz,
de maneira que ele possa agir como sujeito da ação de aprendizagem, não como
receptáculo passivo, mas como agente ativo e participativo do processo. Nesse
sentido, o professor precisa atuar dialogando com o aluno, motivando-o, instigando-o,
desafiando-o. O professor é o mediador, o aluno, o protagonista do processo de
construção do conhecimento. Obviamente que, quanto mais rica for essa mediação,
mais chances de êxito temos nesse processo. E o diálogo constitui uma das chaves
para este sucesso.
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imprescindível promover uma escola mais participativa na qual os alunos tenham que
se organizar e aprendam a resolver conflitos, analisando e discutindo questões sociais
e morais. Dessa forma, pode-se promover a educação inclusiva. E ressalta, então, a
contribuição que pode ter o ensino a distância nessa tarefa de difusão da educação,
referindo-se especificamente ao ensino superior.
O aprendizado, convém destacar, envolve a aquisição e a construção de diferentes
tipos de conhecimentos, experiências, competências e habilidades, não se limitando
ao acesso às informações. Não basta transmitir informações, é preciso criar valores.
Ou seja, não se trata simplesmente de “transferir” informação – o que fazem os
meios de comunicação -, mas sim de um processo de interação e comunicação, o qual
resulta na construção de novos conhecimentos e informações (ALBAGLI, 2006).
Então, o desafio não reside no acesso às informações – para se ter uma idéia da
avalanche de informações a que estamos submetidos, basta refletir sobre o fato de
que a Internet (“world wide web”) vê nascer uma nova home page a cada quatro
segundos – mas em dar o salto qualitativo, em conseguir articular, interpretar, dar
usos e sentidos a essas informações.
Pensando dessa forma, um dos desafios, e talvez o maior deles, reside justamente
em envolver o acadêmico com a disciplina através do material que dispomos a ele,
haja vista que o material escrito, de certa forma, substitui as aulas expositivas. É
preciso, portanto, que o material (módulos, apostilas, ou como quer que se chame)
norteador da disciplina seja atraente, tanto quanto eram as aulas expositivas, seja
explicativo (em que não faltem exemplos sobre o assunto abordado) e, sobretudo,
seja acessível (no sentido de oferecer a possibilidade de que alunos com diferentes
níveis e ritmos de aprendizagem entendam o conteúdo exposto). E mais: que sejam
desafiados a ir além.
É necessário, também, criar um mecanismo que estimule o aluno a freqüentar
o ambiente virtual da disciplina. Ou seja, o material complementar e os exercícios
devem ser inseridos periodicamente, de acordo com o cumprimento das aulas, para
que se efetive o vínculo do estudante com a referida disciplina. É preciso que se diga:
o comprometimento do aluno e do professor, como em qualquer outra situação
que envolva a educação, continua a ser fundamental para o processo de ensino/
aprendizagem. Mas o professor necessita, mais do que nunca, estar aberto ao diálogo
e fomentar a participação e interatividade do discente com o material.
Pierre Lévy (1999) sugere que as metáforas centrais da relação com o saber são
a navegação e o surfe, que implicam uma capacidade para enfrentar as ondas, os
turbilhões, as correntes e os ventos contrários numa extensão plana, sem fronteiras
e sempre mutante. No espaço da educação a distância também se faz necessário
navegar. Se me permitem a metáfora, recebemos, para isso, todo o material necessário para
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tarefa de traçar o percurso e definir o rumo, ajustando as velas e incentivando a tripulação
a se envolver e a se dedicar à nossa viagem rumo ao saber. E precisam, então, torná-la
atrativa, distribuir as funções, incrementar o percurso, impulsionar a equipe. E isso se faz a
partir do bom uso da linguagem. Ou seja, montando o material e as aulas (sejam impressas
ou em tele-aulas) de forma a instigar o aprendiz a querer aprender, a promover a reflexão e
o pensamento crítico. Eis aqui o desafio dos novos “professores pontocom”!
Seguindo este rumo, saliento que uma das características da educação a distância
é o fato de o professor ter deixado de ser uma entidade individual para se tornar uma
entidade coletiva. E entidade coletiva no sentido que inclui uma equipe: autor, editor,
tecnólogo da educação, orientadora pedagógica, artista gráfico, diagramador, revisor
etc. Muito mais que um professor, então, temos uma equipe multidisciplinar que
timoneia esta embarcação. Temos o aparato técnico, as ferramentas, mas para que
todo este conjunto funcione de forma eficiente, faz-se necessário imprimir na arte da
comunicação uma atenção mais do que especial.
E isso vale para todas as formas de comunicação que o professor utiliza com os
alunos: seja no espaço interativo do portal da disciplina na Web - via agenda, correio
eletrônico, fórum, notícias, material de apoio, chat (espaço de conversação on line)
seja no material impresso disponibilizado aos alunos.
É bem verdade que se perde em convívio social e humano, e essa perda precisa
ser compensada de alguma forma. Quero dizer, de certa forma, a comunicação
escrita precisa suprir este distanciamento. Trata-se de criar um clima amistoso onde
a participação deve ser incentivada e bem-vinda. Ao escrever o material, portanto,
deve-se atentar para um detalhe importantíssimo: o emprego de uma linguagem
acessível e em tom de conversação, que simule um diálogo explicativo. Deve-se evitar
o discurso impessoal, que geralmente fortalece a noção de distanciamento. A idéia é
justamente se aproximar, questionando e solicitando constantemente a participação e
a reflexão do acadêmico. Enfim, convidá-lo a colocar outras lentes, a ver as coisas de
outra forma, a compartilhar o momento de aprendizagem, abrindo-se para o diálogo.
Assim, o professor poderá provocar a motivação e o despertar da reflexão.
Não se pode incorrer no pecado de apenas “despejar conteúdo”; é preciso
percorrer o trajeto dos conteúdos com o/a aluno/a, linkando os vários temas
abordados, dialogando e convidando-o a participar e a refletir. Em outras palavras,
é preciso criar um link com o aprendiz, demonstrando claramente quais são os
objetivos que você pretende alcançar em cada etapa. Cabe-nos privilegiar, enfim,
uma metodologia interativa.
Outro dado que, a meu ver, merece atenção é a citação dos autores na construção
das aulas virtuais ou do material impresso. Se a questão do direito autoral já se
mostrava complexa antes do texto eletrônico, imagine-se o embaralhamento causado
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intelectual dos textos eletrônicos, e sim na necessidade de se referenciar as citações que
fazemos ao citar outros autores. A elaboração do material é feita a partir das leituras
que o professor fez sobre o assunto e, portanto, deve-se citar os autores pesquisados.
Não basta elencar, ao final dos módulos, uma lista de referências. É necessário fazê-lo
ao longo da exposição. Mas deve-se tomar cuidado para não incorrer no “amontoado
de citações”. Convém usá-las com critério, ao apresentar conceitos, por exemplo,
articulando-os ao restante do texto.
A indicação das fontes, ao longo da exposição, é um dos requisitos a serem
cumpridos, em respeito aos direitos do autor. Isso não torna o texto enfadonho e,
tampouco, menos interessante. Pelo contrário, demonstra a riqueza da pesquisa e os
argumentos de autoridade do texto. Além disso, dá o exemplo ao aluno, já que, ao
realizar os trabalhos acadêmicos, é necessário que este também referencie as citações
retiradas dos textos pesquisados. Então, deve-se primar por um texto que estimule o
acadêmico a pesquisar em outras fontes, a aprofundar seus conhecimentos a partir da
leitura das aulas virtuais, que nada mais são do que um texto norteador da disciplina.
Lembro que citar uma fonte é garantia contra a acusação de plágio (reprodução de
trechos de uma obra sem a indicação da fonte) e que as citações (usadas com critério)
enriquecem o texto e propiciam uma base mais sólida para quem lê.
Máttar Neto (2002) salienta que o estudo a distância implica não apenas a
distância física, mas também a possibilidade da comunicação diferida, em que o
aprendizado se dá sem que, no mesmo instante, os personagens envolvidos estejam
participando da atividade. Nesse sentido, o desafio reside em criar um ambiente
virtual participativo e estimulante, dar consultoria reativa e pró-ativa, acompanhar
a participação e medir o aprendizado.
Nesse sentido, Pierre Lévy (1999), em Cibercultura, afirma que os professores
passam a ser compreendidos como animadores da inteligência coletiva e sua atividade
é fundamentalmente o acompanhamento e a gestão das aprendizagens, com o
estímulo à troca de conhecimento, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem
dos percursos de aprendizagem. Nesse quadro, o docente se torna um animador da
inteligência coletiva de seu grupo de alunos, em vez de um dispensador direto de
conhecimentos. E essa intermediação merece todo o cuidado e esmero, pois pode
estimular ou desestimular o aluno.
Com vistas a incrementar esta relação (professor/aluno), a escrita do texto
é fundamental neste processo, sobretudo, se considerarmos que o domínio e
o entendimento das aulas virtuais são condições para o bom desempenho do
acadêmico na disciplina. Afinal, sem entender o material escrito, a aprendizagem
estaria comprometida. Assim, a seguir, apresento algumas dicas para a redação dos
textos voltados ao ensino a distância.
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visando à compreensão por parte do aluno. Como disse o escritor francês Gustave
Flaubert, “il faut trouver le mot juste” (é preciso encontrar a palavra certa). É
igualmente importante a arte da argumentação, pois através dela se explicará o
conteúdo programático da disciplina, bem como o uso dos elementos de coesão e
coerência nos períodos, a fim de melhorar a fluidez e obter a unidade textual.
Ao se conscientizar dessa importância, o professor tem condições de estimular
o acadêmico a também se manifestar através de textos por meio das ferramentas
disponíveis. Sabe-se que a expectativa das organizações, atualmente, gira em torno,
cada vez mais, de profissionais que têm o que dizer, que sabem negociar, que
argumentam, que defendem suas idéias e propõem alternativas. Neste perfil, a arte da
argumentação é preciosa, pois irá permitir que o aluno exponha suas idéias de forma
coerente e consistente.
Um aspecto fundamental a se considerar quando lemos um texto é que, em princípio,
quem o produz está interessado em convencer o leitor de alguma coisa. Nesse sentido,
todo texto tem, por trás de si, um autor que busca persuadir o seu leitor, valendo-se dos
argumentos para convencer a propósito do ponto de vista que apresenta. Platão e Fiorin
(1995, p.173) apresentam alguns recursos argumentativos importantes:
• O texto deve ter unidade, ou seja, tratar de um só tema, para não dispersar.
Um texto dispersivo, cheio de informações desencontradas, não é entendido por
ninguém. O leitor fica sem saber onde o autor queria chegar.
• O texto deve apresentar argumentos para comprovar a tese defendida,
inclusive podendo se valer de citações de outros textos autorizados. Costuma-se
chamar argumento de autoridade a esse recurso à citação.
• Deve-se usar o raciocínio para estabelecer correlações lógicas entre as partes
do texto, apontando as causas e os efeitos das afirmações que produz.
• Sempre que possível, insira exemplos para ilustrar suas afirmações. Eles dão
consistência ao texto.
Para que o texto seja coeso e transmita a mensagem desejada, é preciso que se dê
especial atenção à relação entre as orações que formam os períodos e os parágrafos.
Os períodos compostos devem ser relacionados por meio de conectivos adequados,
se não quisermos torná-los incompreensíveis. É necessário, enfim, primar pelo
encadeamento das idéias.
A sugestão é que o redator do material se dirija ao seu interlocutor de forma
amigável (como o faria em sala de aula) ao longo de todo o texto. Apresentar as
teorias e conceitos necessários sobre a disciplina que ministra é fundamental, mas
também é preciso ilustrar com exemplos do cotidiano. Deve-se procurar informar o
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teóricos e estudiosos da área, convidando-o a refletir sobre seus pensamentos. E
agregar a isso, ainda, as indicações de filmes e documentários que possam auxiliar na
compreensão do conteúdo abordado, de ilustrações, de charges, de textos da WEB, de
exemplos extraídos de revistas e de histórias do dia-a-dia que favoreçam o processo
de integração e a compreensão das questões abordadas ao longo do trajeto.
Cabe destacar ainda uma outra questão. Máttar Neto (2002) afirma que se respeita,
com o ensino a distância, um dos princípios básicos da teoria educacional moderna:
os seres humanos progridem em ritmos próprios e, muitas vezes, bastante diferentes
uns dos outros, no aprendizado e na educação. É preciso ter isso em mente ao
elaborar um texto para uma disciplina que funcione nesse sistema. Ou seja, o material
deve fornecer subsídios (indicações de leituras, de atividades, de reflexões) para que
os alunos com condições de alçar vôos mais ousados possam fazê-lo. Enfim, desse
modo se impulsiona uma educação ativa.
Poderíamos ainda elencar uma série de possibilidades pedagógicas interessantes
propiciadas pelo desenvolvimento de projetos no espaço educacional, que são
pensadas, aqui, no âmbito do ensino a distância (MACHADO, 1998):
• Respeito à individualidade: o ritmo, os interesses e as habilidades dos
envolvidos devem ser considerados e contemplados;
• Simulação de situações: em um ambiente de desenvolvimento de projetos,
é possível “criar” situações imaginárias, representativas de situações reais,
permitindo a visualização de conceitos e a vivência de situações diferenciadas;
• Fornecer rico material: disponibilidade de material em quantidade e qualidade,
possibilitando pesquisa, aprofundamento, análise, depuração de idéias e afirmação
ou criação de novas hipóteses. Esses materiais devem permitir a manipulação em
diferentes formas e proporcionar diferentes estímulos;
• Proporcionar um ambiente que realmente possa estimular e, por conseqüência,
motivar: os alunos devem estar envolvidos em seu processo de aprendizagem,
participando ativamente em todas as fases de aquisição de informações e
construção do conhecimento;
• Fornecer suporte durante todo o processo através dos membros dos grupos
e do professor mediador: todas as questões anteriores devem ser apoiadas por
um professor inovador e orientador, permitindo aos alunos ganhos significativos
de aprendizagem.
Só o diálogo, ainda que no ambiente virtual, obtido na elaboração do material e ao
longo de um curso a distância, é capaz de provocar reflexão e instigar à ação.
Steven Connor (2003), em Cultura pós-moderna, afirma que o período em que
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consciência ética e no reconhecimento da irredutível diversidade de vozes e interesses.
Ao reconhecer essa tarefa da pós-modernidade teórica do futuro, Connor sublinha
quão fundamental é seguir forjando novas formas, mais inclusivas, de coletividade
ética, com vistas a garantir a continuidade de uma diversidade global de vozes. O
ensino a distância pode e deve contribuir para esta inclusão, promovendo a escuta
ativa dessas vozes e criando espaços de protagonismo para os aprendizes, com vistas
à promoção da educação ativa.
Pode-se dizer que um aprendiz que teve acesso a esta educação ativa certamente
estará em vantagem para apreender e construir a bagagem de saberes e condutas que
o mundo imprevisível e cheio de incertezas pode lhe demandar. E isso também se
configura no trabalho docente, que não pode ser reduzido a uma dimensão meramente
instrumental, de escolha de estratégias e meios aplicáveis de forma competente.
Nesse sentido, é preciso seguir pensando em políticas destinadas a ampliar a
atuação da educação a distância ativa e promover a diversidade cultural, requisitos
fundamentais para fomentar a inclusão e a afirmação social dos diferentes extratos
no cenário pós-moderno. Assim, os passos dessa caminhada serão cada vez mais
firmes, conscientes, seguros e com muita vitalidade.
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GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS
NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
Margarete Lazaris Kleis, Msc.
O processo ensino aprendizagem apoiado em tecnologia
Novas tecnologias de informação permitem e facilitam novas formas de interação
com conteúdos, agora passíveis de serem organizados e estruturados de modo nãolinear, navegáveis, oferecendo ao educando diversas opções de caminhos que poderão
ser percorridos de acordo com seus interesses ou necessidades específicos.
Os recursos oferecidos pelas novas tecnologias de informação e comunicação,
podem levar a Educação a Distância - EaD - a uma concepção totalmente nova com
ênfase na interação educativa entre todos os participantes, e na formação integral
do aluno com base na construção colaborativa de conhecimento. Este trabalho
buscou na literatura os princípios e elementos fundamentais para o desenvolvimento
de ambientes construtivistas de aprendizagem a distância que podem avançar no
caminho da formação integral de alunos em projetos de EaD, redefinindo o papel
dos atores envolvidos, das estratégias e das ferramentas cognitivas.
A Educação a Distância é hoje, objeto de interesse não só do sistema educativo,
mas também, do setor produtivo, como estratégia para suprir as constantes e cada vez
mais complexas necessidades de educação formal e continuada de profissionais de
diversas áreas do conhecimento, dispersos em diferentes localidades geográficas. Este
impulso vem sendo estimulado pelo avanço e pelas facilidades oferecidas no campo
das tecnologias de comunicação e de informação, principalmente com o advento da
Internet e da rede mundial de computadores (World Wide Web).
As iniciativas tradicionais de EaD baseavam-se, principalmente, em materiais
auto-instrucionais impressos, distribuídos por meio de serviços postais. As relações,
estabelecidas diretamente entre o centro produtor/ distribuidor e o aluno, tinham como
objetivo primordial oferecer feedback sobre seu desempenho nos trabalhos e exercícios
corrigidos. Ao aluno cabia a tarefa de ler e absorver o conteúdo, seguir os procedimentos
e seqüências definidas, e fazer os exercícios propostos no próprio material, normalmente
cobrindo uma abrangência e um nível de profundidade de conteúdo pré-determinados.
A experiência de aprendizagem era, portanto, eminentemente individual, isolada e
baseava-se quase que exclusivamente na distribuição e utilização de materiais, isto é, na
transmissão de conteúdos e habilidades.
Atualmente, a EAD é globalizante e integradora, não se referindo a produtos,
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numa relação onde professor e aluno estão fisicamente separados. Daí a necessidade,
em nível pedagógico, de uma comunicação bidirecional, mediatizada através de
tecnologias adequadas, objetivando a formação integral dos alunos, de forma que
se transformem em construtores de seu próprio conhecimento e não em meros
receptores de informações.
Com base em Salomon, duas principais forças vêm contribuindo para a
integração de novas abordagens na construção de diferentes programas de
aprendizagem, que podem influenciar os modelos de EaD. São o desenvolvimento
e a difusão das ciências cognitivas, que resgatam os fundamentos do construtivismo
sobre o processo de aprendizagem e, também, a construção de ambientes
educacionais enriquecidos com o uso de tecnologias, o que vem possibilitando
uma melhor compreensão tanto de teorias como de princípios envolvidos no
desenvolvimento de materiais e de atividades de ensino-aprendizagem.
As novas tecnologias interativas da informação e da comunicação, como os
computadores e a rede internacional, possuem recursos que podem levar a EaD a uma
concepção totalmente nova, através da interação educativa (formal e não formal) entre
grupos, como troca de documentos para revisões, elaboração de textos em conjunto,
discussões entre grupos, favorecendo assim relações em vários níveis: entre docentes e
estudantes, entre estudantes e estudantes, ou entre pesquisadores, docentes e estudantes.
A tecnologia em si mesma não é a única fonte de mudanças, mas a sua integração
pode ser um elemento de questionamento e subversão do status quo. Isto é
extremamente crítico quando estamos falando de ambientes baseados prioritariamente
no uso de recursos de informática. As novas tecnologias possibilitam superar modelos
tradicionais, mudando o foco da instrução para o processo de aprendizagem,
colocando em suas prioridades a adoção de formas inovadoras de relacionamento e
interação entre os participantes, que enfatizem aprendizagem contextualizada, a solução
de problemas, a construção de modelos e hipóteses de trabalho e, especialmente, o
domínio do estudante sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Para isso, é
necessário assumir e compartilhar, com os atores envolvidos, este novo enfoque sobre
o que é conhecimento e aprendizagem no desenvolvimento de programas de EaD.
Este enfoque pedagógico proposto fundamenta-se nos princípio básicos do
construtivismo, que tem como premissa fundamental a idéia de que o indivíduo
é agente ativo de seu próprio conhecimento. Embora não negue a existência do
mundo real, a construção de significados é um processo mental personalizado
e individualizado. No entanto, este conhecimento é uma construção social. Para
Vygotsky (1984), o conhecimento é tudo o que uma pessoa faz individualmente ou
internaliza e sofre a influência de uma série de fatores externos, incluindo interações
interpessoais e grupais.
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compreendido e compartilhado através da mera transmissão de informações e de uma
visão linear e simplificada dos fenômenos envolvidos, como se suas manifestações
fossem imperiosamente a mesma, independentemente do contexto. Assume que o
processo de formação tem como eixo fundamental a atividade consciente e intencional
do aluno na resolução de problemas do mundo real em diversas instâncias - sejam
técnicas, interpessoais, políticas etc.
Ambientes e comunidades de aprendizagem na perspectiva construtivistas
Segundo Wilson (1995), o conceito “ambiente de aprendizagem” prioriza a idéia
de “lugar” ou “espaço” onde ocorre a aprendizagem. Pressupõe a presença, desta
forma, de uma série de atividades e recursos na qual o aluno utiliza ferramentas, coleta
e interpreta informações, recebe orientação e suporte, e em muitos casos, interage
com outras pessoas. Para este autor, a metáfora do “espaço” para a compreensão
deste conceito é especialmente interessante, porque ela traz a imagem de um lugar
aberto, onde os alunos podem explorar suas próprias metas de aprendizagem, isto
é, exercerem autonomia e responsabilidade sobre a construção do seu próprio
conhecimento.
No entanto, o supracitado autor, em obra posterior (1996), levanta algumas questões
relativas ao conceito de “ambiente de aprendizagem”, fundamentais à abordagem
construtivista. Primeiro, contrapõe o conceito de “ambiente de aprendizagem” ao de
“ambiente de ensino”. O primeiro conceito, construtivista, determina um modelo flexível
para o aluno interagir e manipular de acordo com suas características, interesses, ritmos,
etc. Esta imagem rompe com a idéia de ambientes estruturados de forma rígida, totalmente
pré-definidos e controlados e, portanto, um ambiente desta natureza contempla contexto,
um certo grau de incerteza e descontrole, além de poder aparentar confusão a observadores
e participantes. Coloca também, o professor ou o especialista em design instrucional, numa
posição de constante atenção e readaptação ao processo.
Alerta também, para a conotação individualista do conceito de “ambiente”, isto
é, a metáfora do “indivíduo em um determinado ambiente” pode criar uma imagem
isolada da pessoa, uma vez que há uma tendência a atribuir aos demais participantes o
papel de objetos a serem manipulados ou usados tal qual os demais recursos disponíveis.
Esta perspectiva afasta-se da idéia central de que a aprendizagem é um processo social
construído através da participação, do diálogo, da troca de experiências e de significados e
da colaboração entre indivíduos. Nesse contexto, o autor sugere a idéia de “comunidades
de aprendizagem”, indicando que o ambiente de aprendizagem é o lugar onde comunidade
de alunos trabalham juntos em projetos e atividades, trocando suporte e aprendizagem
entre si e com o ambiente.
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colaborativa” (KAYE, 1991). O autor diferencia colaboração de comunicação,
afirmando que ferramentas e canais de comunicação efetivos são fundamentais
para que ocorra aprendizagem colaborativa, mas não são suficientes. Para que haja
colaboração, é necessário envolver-se na tarefa de construção de novos significados
através da interação com os outros.
Design instrucional e o desenvolvimento
de ambientes construtivistas de aprendizagem
Optar pela abordagem construtivista significa, antes de mais nada, romper com
paradigmas tradicionais sobre aspectos críticos do processo ensino-aprendizagem,
e colocar em xeque princípios e metodologias de planejamento, desenvolvimento, e
implementação de atividades e materiais educativos, cristalizados em nossa cultura,
cuja fundamentação encontra-se enraizada no objetivismo (JONASSEN,1996).
Isso não quer dizer que o planejamento sistemático e cuidadoso não seja nem
recomendável, nem possível. Ao contrário, a natureza complexa das interações em
ambientes de aprendizagem exige a articulação de princípios e modelos conceituais
na criação de espaços criativos que ofereçam suporte, estimulem a aprendizagem, e
possibilitem aos alunos atingirem suas metas. Portanto, mudam os significados, os
parâmetros, e a natureza dos elementos que compõem o processo de planejamento
educacional. O conteúdo, no olhar objetivista, é decomposto em pequenas partes
lógicas e tarefas que, juntas, compõem o domínio daquele conhecimento. Na
abordagem construtivista, a análise do conteúdo leva em consideração o que pessoas
reais (experts, trabalhadores) fazem, sabem e decidem em contextos reais, relacionados
com um domínio particular do conhecimento, de forma holística (JONASSEN, 1998;
BEDNAR, 1992).
Já os alunos, quando vistos pela ótica do design tradicional, são
analisados de forma a se definir um perfil médio sobre o qual as
condições necessárias para a aprendizagem devem operar no
sistema. O modelo construtivista não funciona com o sentido de
aluno médio ou global. Cada indivíduo é sujeito da construção de
seu próprio conhecimento. Um processo individual e particular, só
possível através da interação com o ambiente e com outros sujeitos, e
da formação de uma consciência reflexiva sobre sua aprendizagem.
Enquanto o modelo tradicional impõe a definição prévia de objetivos específicos
e observáveis para a aprendizagem, seguindo uma única metodologia aplicável a
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campo possui seus próprios modos de conhecer e, assim, enfatiza a busca de tarefas
autênticas, deixando os objetivos mais específicos aparecerem e serem realizados na
medida em que se tornam pertinentes para os alunos na resolução de problemas
significativos.
Na avaliação, os conceitos de certo ou errado, e de atendimento de objetivos,
tornam-se secundários ou praticamente inexistentes. Isto, porque o modelo
construtivista prioriza o exame e a análise dos processos mentais. É fundamental que
a perspectiva desenvolvida pelo aluno num determinado domínio seja efetiva para o
trabalho nesta área, e que ele seja capaz não somente de explicar, mas de defender
seus julgamentos e decisões (BEDNAR, 1992; WILSON,1996).
O papel do aluno em ambientes construtivistas de aprendizagem
A grande maioria dos sistemas de EaD dirige-se à população adulta. De um modo
geral, o adulto encontra em si mesmo as motivações e as necessidades para aprender,
tendo aspirações para tornar-se educado e sendo capaz de determinar suas opções e
seu próprio processo de educação. Daí a necessidade de uma pedagogia não diretiva,
pela qual teria controle sobre o ritmo, os currículos, os conteúdos e a metodologia
de aprendizagem. O processo de aprendizagem não pode ser imposto por fontes
externas, nem ignorar as habilidades e competências já adquiridas pelo aluno, ou suas
condições sócio-culturais (situação familiar, profissional, social, ambiental).
Refletindo sobre a experiência do estudante num programa de EaD, Morgan
(1995) discute o problema da abordagem que o aluno dá à sua própria aprendizagem,
classificando-a em dois tipos: a abordagem profunda e a de superfície (deep and surface
approaches). Para a autora, a dicotomia profundidade/superfície, fornece um modelo
de aprendizagem mais sofisticado do que a clássica distinção entre aprendizagem
ativa e passiva, e está associada ao maior domínio, autonomia e apropriação de
estratégias metacognitivas. Os estudantes que mergulham em seus estudos com uma
abordagem profunda _ isto é, levados pela intenção de entender a natureza daquele
domínio e incorporar o seu discurso _ além de estarem mais ativos do ponto de vista
cognitivo, ganham uma compreensão detalhada do material estudado; enquanto que
os estudantes que encaram suas tarefas de outra forma, visando apenas completar os
requisitos pré-determinados pelo professor.
Num programa de EaD, se quisermos que os estudantes adotem uma abordagem
profunda em sua aprendizagem, é crucial ajudá-los a desenvolverem sua consciência
sobre o que consiste aprender, uma vez que esta concepção irá influenciar a abordagem
adotada por cada estudante em relação à sua própria aprendizagem. Na verdade,
a discussão deste tema deveria ser parte integrante do ambiente de aprendizagem,
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compreender suas motivações, interesses e necessidades, e apresentando os desafios
desta abordagem.
A fim de ilustrar a experiência de aprendizagem a distância num ambiente
construtivista em rede, com objetivo de proporcionar uma abordagem profunda por
parte dos alunos, podemos utilizar o conceito de “conversações”, que é um conceitochave do construcionismo social, novo paradigma da comunicação (PEARCE, 1996).
Neste novo conceito, a linguagem constrói o mundo, e não apenas o representa, e
as conversações são a substância do mundo social. Elas formam um conjunto de
agregações trocadas entre os interlocutores, que vão completando-as, mas nunca
definitivamente. Este processo não é linear, pois sendo reflexivo, há a possibilidade
de se refletir sobre si mesmo e de se chegar a um lugar diferente do inicial, produto da
construção de todos os interlocutores. Pensar o conceito de conversação deste novo
paradigma como uma metáfora da interação entre os participantes de um programa
de EAD, em ambientes construtivistas de aprendizagem em rede, pode nos ajudar a
alterar a hierarquização do ensino e a reverter o paradigma empiricista de dependência
do aprendiz a uma organização lógica, social e psicológica do ensino, que concebe a
aprendizagem como uma mudança imposta de fora para dentro.
Estratégias e ferramentas cognitivas em ambientes
construtivistas de aprendizagem na modalidade a distância
Morgan (1995) apresenta quatro tipos de intervenção que um ambiente de
aprendizagem a distância, tendo como objetivo facilitar aos estudantes uma abordagem
profunda, deveria proporcionar:
•
•
•
•

um contexto motivacional positivo;
um alto grau de atividade dos alunos;
interação entre eles; e,
uma base de conhecimentos bem estruturada de onde eles possam partir.

Para a autora, os estudantes podem se sentir motivados quando as atividades de
aprendizagem são relevantes para eles; como por exemplo, quando necessitam buscar
o conhecimento para a construção de um projeto, ou para resolução de problemas de
sua prática. Este tipo de atividade pode gerar um sentimento maior de apropriação
(ownerslzip) do ensino e aprendizagem, além de encorajá-los à reflexão e ajudá-los a
construírem seus próprios significados. Todas essas atividades levam diretamente à
necessidade de encorajar a interação com os outros.
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de um compromisso filosófico durante todo o curso, e não apenas como uma
questão técnica. Neste sentido, o enfoque do curso deveria passar longe do ensino e
do treinamento, que focalizam meramente requisitos de avaliação, pois esse enfoque
tende a encorajar a abordagem de superfície.
Outro aspecto a ser considerado pelos planejadores, deve ser a coerência entre o
contexto organizacional no qual os estudantes estão inseridos e o enfoque adotado
no curso, uma vez que este contexto é um fator determinante na forma como os
alunos irão abordar sua própria aprendizagem. Encontros presenciais periódicos
são também estratégias em EaD, para incentivar a interação entre participantes. De
acordo com Trindade (1997), esses encontros facilitam a compreensão do processo
de comunicação e do comportamento humano; a aquisição de hábitos e de atitudes
relevantes para o estudo; a inspiração e a motivação mútua dos alunos; o treinamento
em cooperação, a capacidade de dialogar e o julgamento crítico; a aquisição de
habilidades verbais e de argumentação; a integração do indivíduo como membro dos
diferentes grupos aos quais ele pertence.
De acordo com Jonassen (1998), um importante aspecto a ser considerado na
elaboração de material pedagógico interativo por computador são as ferramentas
cognitivas. Essas ferramentas facilitam a interação dos alunos nos ambientes de
aprendizagem de diversas maneiras, seja permitindo que visualizem melhor a tarefa
que estão realizando (interfaces gráficas com aplicações a serem manipuladas,
relações matemáticas expostas graficamente, mapas com indicações através de cores,
etc.), ou ainda, representando, de forma estática ou dinâmica, o que os alunos estão
aprendendo (banco de dados, esquemas, redes semânticas, animações mostrando
relações entre fenômenos), automatizando algumas tarefas (calculadoras, banco de
dados), ou ainda selecionando e filtrando as informações necessárias e relevantes
para o usuário.
Cada tipo de ferramenta cognitiva se engaja em diferentes atividades cognitivas ou,
às vezes, chega mesmo a substituir essas atividades, como no caso das calculadoras.
Por isso, precisam ser bem selecionadas, para servirem de suporte ao tipo de
processamento que precisa ser desempenhado.
A maior parte das atividades, num ambiente construtivista de aprendizagem, requer
dos alunos uma reflexão sobre as experiências que estão desenvolvendo no momento.
Estas experiências envolvem atividades como especulações, conjecturas e geração de
hipóteses sobre seus possíveis resultados, manipulação do material, observação e
recolhimento das evidências, e elaboração de conclusões sobre os resultados. Todas
estas atividades exigem reflexão enquanto estão sendo processadas. As atividades
educacionais que apoiam estas ações dos alunos, de acordo com Jonassen (1998)
seriam a modelagem (modeling), o treinamento (coaching) e o tutoramento (scaffolding).
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ou da atividade pretendida. Isto pode ser feito através do relato de casos parecidos,
mostrando como as soluções foram tomadas ou demonstrando como um especialista
perseguiria a solução de um determinado problema. O aluno analisa os procedimentos
e as soluções, comparando-as com o problema que precisa resolver, e tenta encontrar
suas próprias respostas.
O treinamento objetiva motivar os alunos, analisar suas atividades, promover
feedback e dar conselhos, provocar reflexões e articular os conhecimentos
adquiridos.
A tutoria dá um suporte temporário e sistemático ao estudante, até que este
seja capaz de agir sozinho, por exemplo, iniciando uma tarefa, demonstrando os
procedimentos e posteriormente, deixando que o aprendiz dê seguimento à
atividade.
Jonassen (1998) afirma que a modelagem está focalizada no desempenho de
especialistas; o treinamento, no desempenho do próprio estudante; enquanto que a
tutoria prioriza a tarefa e o ambiente.
Um processo educativo com as caraterísticas descritas conduz a estratégias de
aprendizagem que requerem atividades que desenvolvam as dimensões social e
intencional deste processo. Entre elas, pode-se incluir o estudo baseado na resolução
de casos, a construção colaborativa de modelos e de casos, o desenvolvimento de
projetos individuais e/ou de grupos, a participação em seminários e debates, “role
playing” atividades que incluam a interação com o campo de trabalho (serviços, escola,
comunidade), e o aceso a informações (bancos de informações, de outros casos,
estudos/pesquisas etc.), que possibilitem o desenvolvimento e melhor desempenho
do aluno nestas atividades.
Trata-se portanto, de estratégias complexas que exigem ambientes flexíveis que
potencializem estas dimensões, principalmente quando levamos em conta que os
participantes podem estar em diferentes localidades geográficas e contextos sócio-culturais,
e com diferentes intencionalidades e perspectivas em relação aos conhecimentos.
O uso das modernas tecnologias de informação e comunicação como os serviços
oferecidos pela internet: teleconferência, listas de discussão, conversações em tempo
real (chat), correio eletrônico, entre outros, além do acesso a grande quantidade de
informações e a programas multimídia, oferecem os recursos necessários à formação
de ambientes colaborativos e construtivistas de aprendizagem a distância. Através
da rede, pode-se disponibilizar desde os materiais educativos mais simples aos mais
sofisticados, em formato de casos (case-based problem) e hipermídia flexíveis. Além
disso, é aconselhável não se limitar apenas ao que pode ser canalizado pela rede,
mas também, a todo o material que pode ser difundido através dela, como vídeos,
materiais impressos e CD-ROM.
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A substituição do professor na relação pedagógica é uma das funções do ambiente
de aprendizagem online, freqüentemente desenvolvida por tutores apoiados por
diferentes meios e ferramentas pedagógicas. Esta substituição, exercida pela figura do
tutor, ganha relevo quando a proposta educacional está pautada em postura/abordagem
inovadora, e quando esta abordagem está centrada no papel ativo do sujeito aprendiz,
controlando sua ação educativa. Desta forma, o ato educativo é entendido como um
momento de construção de conhecimento, de intercâmbio de experiências e criação de
novas formas de participação.
O desafio está em propiciar o crescimento dos alunos na busca de processos
mais autônomos, questionando e procurando ultrapassar relações de dependência e
sujeição tão evidentes em modelos tradicionais de ensino. Superar estes modelos é
enfrentar diferentes desafios teóricos, conceituais, e principalmente, os relacionados
à prática educativa de um de seus atores principais, o tutor.
Analisando o significado da palavra, tutor é aquele que tutela. É aquele que
protege, difunde, ampara, confere proteção, dependência e sujeição. É importante
ressaltar que essas características não fazem parte do perfil de um profissional de um
ambiente de aprendizagem que busca a potencialização do ato educativo dentro de
uma ação participativa, criativa, relacional e principalmente reflexiva.
Neste contexto, é necessário repensar o perfil deste profissional, a fim de que possa
superar as características próprias de modelos autoritários. Um modelo de aprendizagem
construtivista deverá contar com profissionais que facilitem a plena ação de sujeitos, com
liberdade para perseguirem seus próprios interesses no processo ensino-aprendizagem e
para assumirem seus papéis nas diferentes pautas de interação social.
Algumas respostas são necessárias para que se possa superar o velho modelo
autoritário: Quais as características do profissional educador? Qual o papel do tutor no
ato educativo? Que tipo de abordagem é necessária? Que formação o tutor necessita
ter? Que obstáculos deve superar? _ Ou seja, é necessário definir, reconceituar e
problematizar a tutoria. Alguns autores, como Gutierrez (1994), questionam o conceito
de tutoria, e propõem que as atividades do profissional potencializador sejam exercidas
pelo assessor pedagógico. O autor põe em relevo que este assessor pedagógico, além
de complementar, facilitar e possibilitar a mediação pedagógica, deve estabelecer uma
“comunicação empática” entre ele e o estudante. Gutierrez (1994) assinala, também,
seis qualidades indispensáveis a este profissional:
• possuir clara concepção da aprendizagem;
• estabelecer relações empáticas com seus interlocutores;
• sentir o alternativo;
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• constituir uma forte instância de personalização; e,
• facilitar a construção de conhecimento.
Essas qualidades garantem o desenvolvimento das seguintes atividades para
as quais o assessor pedagógico deve estar preparado: acompanhar o processo,
realizar reuniões grupais, estabelecer redes, retroalimentar, avaliar e ter a função
de memória do processo.
Pensar neste mediador pedagógico ultrapassa o conceito de tutoria e se
aproxima de uma concepção de profissional que facilita a construção de
significados por parte dos alunos nas suas interpretações do mundo. Assim, este
profissional será melhor denominado “facilitador” ou “orientador pedagógico”,
e deverá possuir uma concepção clara da construção de conhecimento como
um processo dinâmico e relacional, advindo da reflexão conjunta sobre o
mundo real. Deverá possuir base teórica consistente, clara concepção de
aprendizagem, de seu objetivo, da metodologia a ser utilizada, da avaliação, e ter
postura de atuação consistente com a visão construtivista de que somente um
facilitador pedagógico com esta visão clara de aprendizagem pode possibilitar o
desenvolvimento de habilidades no enfrentamento de conflitos reais que facilitará o
desenvolvimento da autonomia no aluno.
O redimensionamento do espaço e do
tempo e os impactos na prática docente
A partir do uso intensivo das tecnologias eletrônicas de comunicação e de
informação, a sociedade atual adquiriu novas maneiras de viver, de trabalhar, de
se organizar, de representar a realidade, e de fazer educação. Tradicionalmente a
aprendizagem, além de ser vista como transmissão de informações e conceitos
era tarefa exclusiva da escola. Os conhecimentos teóricos eram apresentados
gradativamente às crianças após o ingresso nas instituições formais de ensino. Eles
eram finitos e determinados. Ao final de um determinado grau de escolarização
a pessoa podia considerar-se formada, ou seja, já possuía conhecimentos e
informações suficientes para iniciar-se em alguma profissão.
O espaço e tempo de ensinar eram determinados. “Ir à escola” representava um
movimento, um deslocamento até à instituição designada para a tarefa de ensinar
e aprender. O “tempo da escola”, também determinado, era considerado como
o tempo diário que, tradicionalmente, o homem dedicava à sua aprendizagem
sistematizada. Correspondia ainda, à época na sua história de vida, o tempo que
o homem dedicava à formação escolar.
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dimensões à tarefa de ensinar e aprender. É preciso que se esteja em permanente
estado de aprendizagem e de adaptação ao novo. Não existe mais a possibilidade
de se considerar a pessoa totalmente formada, independentemente do grau de
escolarização alcançado. Além disso, múltiplas são as agências que apresentam
informações e conhecimentos a que se pode ter acesso, sem a obrigatoriedade de
deslocamentos físicos até às instituições tradicionais de ensino. Escolas virtuais
oferecem vários tipos de ensinamentos online, além das inúmeras possibilidades de
se estar informado, a partir das interações com todos os tipos de tecnologias.
O Impacto Temporal das Tecnologias
O homem vive entre diversos tipos de temporalidades. Na realidade, há uma
percepção geral e intuitiva de que os múltiplos sentidos de tempo se entrecruzam
na vida cotidiana. A percepção mecânica e objetiva, definida pelos relógios e
calendários, orienta as nossas atividades rotineiras. Estabelece ritmos e nos auxilia
operacionalmente a definir prazos e compromissos. Em um sentido consensual geral,
o tempo determinado espacialmente pelos cronômetros, pela periodicidade dos
meses e das estações do ano, ou pela delimitação de períodos ou eras, é uma imensa
abstração. O homem ocidental subordina-se pragmaticamente às suas determinações
- horas, minutos, segundos, meses, anos... - e orienta as ações de acordo com a sua
imagem de “continuidade” e progressão.
Os impactos na Prática Docente
A apreensão do conhecimento na perspectiva das novas tecnologias eletrônicas de
comunicação e informação, ao ser assumida como possibilidade didática exige que,
em termos metodológicos, também se oriente a prática docente a partir de uma nova
lógica. A solução real está em compreender este novo mundo com uma nova lógica,
uma nova cultura, uma nova sensibilidade, uma nova percepção. Não mais, apenas a
perspectiva estrutural e linear de apresentação e desenvolvimento metodológico do
conteúdo a ser ensinado; nem tampouco, a exclusiva perspectiva dialética. Uma outra
lógica, baseada na exploração de novos tipos de raciocínios nada excludentes, em que
se enfatizem variadas possibilidades de encaminhamento das reflexões, e se estimule
a possibilidade de outras relações entre áreas do conhecimento aparentemente
distintas.
Neste sentido, a dinâmica da sala de aula em que alunos e professores encontramse fisicamente presentes também se altera. As atividades didáticas orientam-se para
privilegiar o trabalho em equipe, em que o professor passa a ser um dos membros
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ousadia, em busca de caminhos e de alternativas possíveis, de diálogos e trocas sobre
os conhecimentos em pauta, de reciclagem permanente de tudo e de todos.
Em contraposição, surge a nova sala de aula (e, obrigatoriamente, nova escola)
onde nada é fixo, mas não reina a desordem nem o relativismo absoluto. Os atos
são coordenados e avaliados em tempo real de acordo com um grande número de
critérios, constantemente reavaliados conforme o contexto. A ordem aqui, não é
pensada no sentido positivista de adaptação às regras. Ao contrário, a ordem neste
caso, significa pulsação e funcionamento, um processo de reequilibração permanente
a partir das trocas intensas realizadas com o exterior, ou seja, com o ruído, que lhe
traz a cada momento mais informação, mais complexidade. A concepção de ordem
neste caos informacional estaria, assim, mais próxima da adaptação realizada pelo
coração no corpo humano, de acordo com as diferentes oscilações e adversidades
vindas do mundo exterior.
A escola, portanto, como uma das instituições de memória social, coloca-se como
ponto de recepção e de troca com as demais instituições culturais, no intuito de
promover a “educação” no sentido amplo, garantindo a necessária adesão social a um
projeto de convivência integrada com os outros espaços sociais e as mais recentes
tecnologias. Esta é a necessidade educacional da nova era.
Espaço e Tempo do Docente
As tecnologias redimensionaram o espaço da sala de aula em, pelo menos, dois
aspectos. O primeiro, diz respeito aos procedimentos realizados pelo grupo de alunos
e professores no próprio espaço físico da sala de aula. Neste ambiente, a possibilidade
de acesso a outros locais de aprendizagem _ bibliotecas, museus, centros de pesquisas,
outras escolas, etc _ com os quais alunos e professores podem interagir e aprender,
modifica toda a dinâmica das relações de ensino-aprendizagem. Em um segundo
aspecto, é o próprio espaço físico da sala de aula que também se altera.
Deslocamentos são necessários, momentos dos alunos diante das máquinas
alternam-se com momentos em que discutem em equipe os resultados de suas
interações com o ambiente tecnológico e com outros momentos em que refletem ou
se concentram em atividades isoladas, sem os recursos tecnológicos.
A rotina da escola também se modifica. É necessário uma reorientação dos
professores, e da sua carga horária de trabalho. Esta última precisa incluir o tempo
em que os educadores pesquisam as melhores formas interativas de desenvolver as
atividades, fazendo uso dos recursos multimediáticos disponíveis. E ainda, incluir
um outro tempo para a discussão de novos caminhos e possibilidades de exploração
desses recursos com os demais professores e os técnicos, e para refletir sobre todos
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informações, como um momento didático significativo para a recriação e emancipação
dos saberes.
Não é possível pensar na prática docente sem pensar na pessoa do professor e em
sua formação, que não se dá apenas durante o seu percurso nos cursos de formação
de professores, mas durante todo o seu caminho profissional, dentro e fora da sala
de aula.
Antes de tudo, a esse professor devem ser dadas oportunidades de conhecimento
e de reflexão sobre sua identidade pessoal como profissional docente, seus estilos
e seus anseios. Em uma outra vertente, é preciso que este profissional tenha
tempo e oportunidade de familiarização com as novas tecnologias educativas, suas
possibilidades e limites para que, na prática, faça escolhas conscientes sobre o uso das
formas mais adequadas ao ensino de um determinado tipo de conhecimento, em um
determinado nível de complexidade, para um grupo específico de alunos e no tempo
disponível. Ou encaminhe sua prática para uma abordagem que dispense totalmente
a máquina, e os alunos aprendam até com mais satisfação.
As atividades de narrativa oral e de escrita não estão descartadas. A diferença didática
não está no uso ou não uso das novas tecnologias, mas na compreensão das suas
possibilidades.
Recomendações para ambientes interativos online
Um pré-requisito para o uso da comunicação mediada por computador (CMC),
enquanto facilitadora da instrução online, é a disponibilidade de um elevado nível de
capacidade computacional e de uma infra-estrutura de telecomunicações confiável.
Porém, não devemos esquecer que quando se desenvolve e fornece instrução, seja
ou não online, o emprego da tecnologia é secundário à formulação adequada de
objetivos e metas de aprendizagem.
O que distingue a instrução online do entretenimento ou da recreação, é a falta
de propósito dos designers e responsáveis pelo desenvolvimento em provocar
determinadas respostas inteligentes aos materiais de ensino, ao contexto e ao
ambiente.
O aprendizado envolve dois tipos de interação: interação com o conteúdo e
interação interpessoal. Ambas são críticas em diversos tipos de aprendizado. À medida
que um educador planeja um curso destinado a promover aprendizado de nível
elevado, envolvendo análise, síntese e avaliação, ao invés da simples memorização,
torna-se importante prover um ambiente no qual ocorram ambos os tipos de
interação. A tecnologia disponível atualmente, a exemplo da Web, permite interação
com e no contexto.
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o professor e o aluno, torna-se a cada vez mais possível a interação entre os estudantes,
mesmo que geograficamente distantes. Novamente, diferentes canais de comunicação
podem facilitar interação interpessoal e com o contexto. É a combinação de tecnologias
e mídias que origina um ambiente rico em oportunidades variadas de interações que o
planejador pode utilizar, desde que os pontos fortes e as limitações de cada uma sejam
levadas em conta.
A interação interpessoal não requer necessariamente uma comunicação
em tempo real (síncrona). Portanto, a interação entre o professor e os alunos
pode ocorrer independentemente do tempo e do local. Os desenvolvedores
de ambientes online devem estar atentos para o fato de que quanto maior a
densidade dos conteúdos e dos materiais a serem aprendidos, maior se torna a
responsabilidade do estudante em desenvolver um ritmo próprio.
Um conteúdo de alta densidade pode ser enviado por uma mídia gravada, como
o texto impresso, vídeotape ou em um site da Web – sendo que todos podem
ser repetidamente consultados pelo estudante no seu ritmo individual e mais
conveniente.
Segundo Rohfeld & Hiemstra, o papel mais importante do professor online
é modelar o ensino eficiente e aceitar a responsabilidade de manter discussões,
contribuindo com conhecimento diferenciado, acenando com diversos rumos de
discussão e componentes do curso, mantendo a harmonia e a troca de experiências
no grupo.
Existem diversas condições necessárias ao sucesso da tutoria online: pedagógica,
social, gerencial e técnica. Nem todos estes papéis têm que ser integralmente
exercidos por um único indivíduo e é bem difícil que isto aconteça. Segue-se uma
breve descrição destes papéis, na visão do autor:
• pedagógico (intelectual)
Alguns dos papéis mais importantes do moderador/tutor da discussão online
situa-se em torno de suas responsabilidades como um facilitador da educação. O
moderador utiliza-se de perguntas e de sondagens para as respostas dos alunos, as
quais situam o foco das discussões em conceitos críticos, princípios e habilidades.
• social
A criação de um ambiente amigável e social, onde seja promovido o
aprendizado, é igualmente essencial para o sucesso da moderação. Isto sugere
promover relações humanas, desenvolvendo a coesão do grupo, mantendo o
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trabalhar em conjunto por uma causa comum.
• gerencial (organizacional)
Este papel diz respeito ao estabelecimento da agenda para a atividade: os objetivos
da discussão, os horários, as regras de condutas e as normas para a tomada de decisão.
O gerenciamento das interações, com uma liderança e direção decisivas, é considerado
um “sine qua non” para o sucesso da atividade.
• técnico
O facilitador deve fazer com que os participantes sintam-se confortáveis com o
sistema e o software utilizados para a atividade. A meta fundamental para o professor
é tornar a tecnologia transparente. Quanto isto for alcançado, o aprendiz pode
concentrar-se na tarefa acadêmica que tem nas mãos.
As recomendações a seguir têm origem em diversas fontes e experiências. Há
uma considerável superposição de algumas tarefas. Isto é particularmente válido
para os tópicos mais difíceis de serem abordados efetivamente. O fato destes tópicos
atravessarem duas ou mais áreas pode torná-los especialmente desafiadores.
Recomendações Pedagógicas:
• objetivos claros: os participantes devem acreditar que o tempo que dedicam
às interações online vale a pena.
• flexibilidade: devido à individualidade dos aprendizes, os cursos têm que ser
mantidos flexíveis, e o instrutor deve apoiar isto. Ao invés de apresentar uma agenda
elaborada de seminários no início e um processo complexo que os estudantes
devem seguir, acompanhe o fluxo da conversa, ao mesmo tempo direcionando-a
para o tema.
• participação: a utilização de diversas opções de aprendizagem pode estimular
a participação e a interação de estudantes – discussões em pequenos grupos,
debates, atividades de pesquisa, trocas didáticas em parcerias de aprendizado,
além de mensagens individuais valorizando as participações de alunos são
algumas das possibilidades de encorajar a participação.
• estilo não-autoritário: geralmente é melhor evitar o papel de “figura de
autoridade” quando se ensina online, particularmente para adultos.
• objetividade: antes de se dirigir à conferência como um todo a respeito da
contribuição de um aluno, considere fatores como o tom e o conteúdo da
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pode saber a partir de mensagens anteriores, bem como o momento em que a
mensagem foi enviada, com relação ao encadeamento das atividades.
• tempo adequado: instrutores devem sentir-se satisfeitos se dois ou três
pontos de importância bem articulados forem comunicados em uma seqüência
particular da conferência.
• conversações privadas e comunicações grupais: propiciar oportunidades para
conversas privadas entre duas ou mais pessoas que o instrutor julga que têm
interesses semelhantes no conteúdo.
• seqüências confluentes. os instrutores podem conduzir diversas linhas de
conversa na direção de um fechamento, que pode preparar as pessoas à passagem
para o próximo tópico.
• designações simples: as designações de grupo são apropriadas para esta mídia,
mas não um desenho demasiadamente complexo para as mesmas.
• material relevante: desenvolva questionamentos e atividades para os estudantes
que permitam manter relação com suas próprias experiências.
• contribuições exigidas: principalmente em cursos por créditos os alunos
podem ser requisitados a participar substancialmente um determinado número
de vezes. Com alguns sistemas computadorizados de conferências, é possível e
pode ser adequado que o participante tenha que responder ao tópico ou questão
em discussão antes que ele/ela tenha acesso às respostas enviadas por outros
participantes.
• opiniões conflitantes: os instrutores podem chamar a atenção para perspectivas
opostas, direções diferentes ou opiniões conflitantes, que poderiam conduzir a
debates e críticas opostas.
• visitantes especialistas: especialistas convidados podem participar da
conferência com os estudantes para responder a contribuições enviadas
previamente, ou ainda os alunos podem fazer perguntas diretamente ao
convidado.
• palestras: a experiência mostra com veemência que uma seqüência de
comentários longa, elaborada e logicamente coerente suscita o silêncio. Ao
invés disto, faça comentários abertos, dê exemplos e sugestões para provocar
comentários e pontos de vista diferentes.
• respostas: o mediador pode solicitar individualmente a estudantes comentários
a respeito de um tópico ou pergunta, dando a seguir um tempo para a resposta:
por exemplo, “para amanhã”.
•
•
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• receptividade: reconheça a possibilidade de haver “escondidos” na conferência,
que podem nunca participar com comentários. Algumas pessoas aprendem
ouvindo outras, portanto não conclua que não está ocorrendo aprendizagem.
Tanto os escondidos (ou os que chegaram atrasados para a aula) devem ser
aceitos e bem-vindos.
• gentileza: o medo do ridículo público freqüentemente inibe a participação.
Seja gentil ao aceitar os comentários dos alunos e lide com as exceções fora do
debate.
• cuidados com o humor ou sarcasmo: pode ser sensato abster-se de humor ou
sarcasmo, considerando os diferentes contextos culturais e étnicos que podem
estar representados em um mesmo ambiente. Utilizando-se de comunicações
por escrito, é particularmente difícil transmitir intenções ou entonações pelo
texto lido na tela, a não ser que você conheça os alunos muito bem.
• apresentações: o docente deve encorajar os participantes a se apresentarem,
(preencher o perfil no ambiente, colocar fotos) no intuito de construir um
sentido de comunidade.
• interatividade: freqüentemente gera-se um sentido de participação interativa
utilizando-se de técnicas especiais de apresentação, parcerias didáticas e alguns
recursos que facilitam a discussão informal entre os alunos.
• modelo de comportamento na discussão: o reforço e a modelagem de bons
comportamentos na discussão, dizendo, por exemplo, “Obrigado” a alunos que
respondem adequadamente online, pode ser útil para encorajar a cortesia e a
interação.
• intervenção: os participantes podem ignorar a etiqueta e responder com
linguajar áspero ou vulgar. Se este problema ocorrer, o docente precisa intervir
lembrando (privativamente) aos participantes a etiqueta imprescindível em
qualquer ambiente, inclusive na internet.
Recomendações Gerenciais
• informalidade: na dependência dos objetivos instrucionais do curso, o
mediador pode optar por encorajar a informalidade. Uma forma de reforçar
a informalidade deste meio de comunicação é comunicar que uma datilografia
e uma gramática perfeitas são muito menos importantes do que a clareza dos
significados. É fácil corrigir textos que irão integrar do relatório do grupo,
posteriormente.
• lista de participantes: distribua, ou torne disponível a todos os signatários
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reservadas sejam dirigidas individualmente e não a toda a lista de discussão.
• respostas: responda rapidamente a cada contribuição. Uma forma de fazêlo é enviar uma mensagem a quem contribuiu, ou ainda fazendo referência ao
autor dos comentários em uma mensagem dirigida à conferência. Em algumas
conferências, não é aconselhável responder a cada contribuição individual, mas
sim responder a diversas delas de uma vez só, em conjunto. A experiência com o
ambiente e os estudantes deverá orientar o docente – teste diferentes formas para
ver qual a que funciona melhor.
• responsabilidades administrativas: algumas questões que freqüentemente
não são anteriormente analisadas por docentes online novatos dizem respeito
à coordenação e ao fornecimento de informações a respeito de itens tais como
registros, admissões, aconselhamento a estudantes, aquisição de livros e diversas
outras funções administrativas.
• paciência: algumas vezes as mensagens não são respondidas por dias ou
semanas, por participantes da conferência. Confronte a recomendação que diz
respeito a ser responsivo com esta: esteja preparado para esperar por diversos
dias por comentários e respostas, e não se apresse em preencher cada vazio
com contribuições de moderador. Mensagens individuais podem ser muito bem
vindas nestes casos.
• comentários em metacomunicações: solicite metacomunicações, convidando
os participantes a compartilharem seus sentimentos a respeito do curso nas
conferências.
• sincronizar e ressincronizar: tanto quanto possível, assegure-se que todos os
estudantes comecem ao mesmo tempo e de forma organizada. Por outro lado,
planeje formas pelas quais os estudantes possam “recomeçar” juntos.
• dosagem da contribuição do docente à conferência: de forma geral, os instrutores
ou moderadores deveriam contribuir proporcionalmente com um quarto à metade do
volume do material online, proporcionando um ambiente onde exista a contribuição
dos alunos.
• liderança de procedimentos: o docente online deve iniciar procedimentos e
interromper discussões frustrantes. Deve mudar o que não está funcionando,
mas não permitir que a conferência seja dominada por uma discussão de um
procedimento que não deu certo, ao invés de um conteúdo mais útil para a
discussão.
• e-mail privado para instigar a discussão: por intermédio de mensagens
privadas, o docente pode convidar participantes a participar da discussão, iniciar
debates ou fazer sugestões.
• clareza: declare sucinta e claramente o tema da conferência e as expectativas
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ao longo de todo o desenrolar da mesma.
• sobrecarga: o docente deve conduzir a conferência de forma que o equivalente
de aproximadamente uma longa mensagem seja postada a cada dia. Se os
participantes têm muito a contribuir, o moderador deveria participar menos, de
forma que os estudantes mais lentos possam acompanhar.
• títulos adequados: troque imediatamente a linha “Assunto” de uma contribuição
que tenha sido enviada para uma discussão inadequada e dirija-a para uma outra
mais apropriada. Conduza os “fora-do-assunto” adequadamente, devolvendo
digressões inapropriadas para o autor e direcionando os participantes de volta ao
assunto original.
• dosagem das contribuições dos participantes: se alguém está participando
definitivamente demais, solicite (privadamente) que ele aguarde algumas respostas
para contribuir. Da mesma forma, convide os indivíduos menos participativos a
contribuir mais ativamente.
• estímulo à liderança: é perfeitamente razoável nos planejamentos da maior
parte dos programas online que os estudantes possam assumir papéis de
moderadores assistentes e conduzir a discussão. Esta deve ser uma necessidade
definida pela classe, bem como pelas habilidades, conhecimentos e atitudes dos
alunos. Porém, mais uma vez, um tutor não precisa necessariamente executar
sozinho todos estes papéis e tarefas.
• tempo adequado de preparação: os docentes devem levar em consideração o
tempo adequado de preparação anterior ao início propriamente dito do curso,
pois podem descobrir que planejar, desenvolver e distribuir materiais requer
um tempo substancialmente maior de preparação e que algumas atividades
poderiam ter sido antecipadas.
• fim das sessões: coloque decisivamente um fim a cada seqüência de discussão
e à conferência. Conclua as discussões para que elas não se prolonguem, após
terem cumprido seus propósitos.
Recomendações Técnicas
• suporte técnico: a utilização de sessões tutoriais presenciais para participantes
de conferências novatos em computação é recomendável, mas nem sempre
possível. Quando for viável, é bom dispor de suporte técnico humano disponível
nas sessões, que sejam capazes de responder a perguntas por e-mail ou por
telefone. Antes do início da conferência, o instrutor deveria saber com quem
poderá contar, na equipe de suporte técnico, para necessidades que superem
suas capacidades.
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técnicos.
• guia de estudo: é importante uma apostila, um guia de estudo ou um livro
que inclua tanto o conteúdo quanto os assuntos técnicos mais comuns. Este
material pode servir como base da discussão, como provedor de informações
introdutórias a respeito de descrições das atividades do curso, de materiais
de apoio e de outras informações sobre os componentes do curso ou seus
procedimentos.
• tempo para a ambientação: aprendizes necessitam tempo para aprender e
utilizar novos softwares. Providencie tempo adequado para os usuários novatos
se sentirem à vontade com a tecnologia antes de participar.
• indicação do feedback: é necessário desenvolver padrões para feedback online
para os trabalhos dos alunos, como por exemplo a forma pela qual correções
ou notas dirigidas ao autor podem ser providenciadas trabalhando online ou por
intermédio de publicações.
• ambientação entre colegas: encoraje os usuários novatos de e-mail e/ou
conferência a trabalhar com colegas mais experientes.
• limitação de telas: contribuições isoladas deveriam ser limitadas a não mais
do que duas telas. Mensagens mais longas são difíceis de ler na tela, tornam-se
tediosas e impedem a discussão. Se for necessário uma palestra, é melhor enviála separadamente como um texto, tanto para download eletrônico como por
correio.
• estruturação flexível: é importante não dirigir demasiadamente. Freqüentemente
os aprendizes irão “rebelar-se” se o desenho da conferência é excessivamente
estruturado.
Considerações finais
A questão não é se um curso pode ser realizado online, mas qual o melhor mix
de mídias para atingir seus objetivos dentro dos limites de recursos disponíveis e
dispersão geográfica dos alunos. Mais fundamentalmente, como deve ser usada a
mídia e que abordagens de ensino e aprendizagem são mais eficazes em um ambiente
de rede de computadores. Estas questões devem perpassar todas as discussões desde
a idéia inicial de um curso online até a sua implementação e avaliação durante o
processo.
Outra questão importantíssima é a capacitação dos professores. Para capacitar
professores e desenvolver as habilidades quanto aos processos de ensino e
aprendizagem online, diversas formas podem ser utilizadas como a combinação de
recursos impressos e seminários, porém o mais eficaz, é proporcionar aos professores
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de aprendizagem.
A preparação de alunos é o passo seguinte, e deve incluir sessões de capacitação
em rede e módulos introdutórios que integrem informação e simulações no uso do
sistema com exercícios e prática.
O processo ensino aprendizagem online, está centrado no estudante e requer
um papel diferente do professor. Ele deve ser ao mesmo tempo um facilitador e um
desafiador _ “o foco principal deve estar nos processos de pensamento do próprio
estudante e na aprendizagem colaborativa” (HARASIM & TELES,1997, p.174).
Antes de tudo, esta nova experiência espaço-temporal-social constitui uma
nova ecologia pedagógica, que requer de todos os atores envolvidos nos processos
educacionais em rede, uma adaptação, principalmente quando se considera que, nos
próximos anos, milhões de pessoas estarão estabelecendo contato pela primeira vez
com estes ambientes, com finalidades educacionais. A ambientação de educadores e
educandos online - que não deve ser confundida com a mera aquisição de habilidades
operacionais para uso de recursos de redes informatizadas - deverá ser a primeira
tarefa a ser encarada com seriedade por qualquer programa de educação online que
tenha compromisso com a qualidade dos processos e a eficácia dos resultados a
serem alcançados (LÉVY, 1999).
Segundo Assmann (2000), estamos cada vez mais imersos em sistemas interativos.
Algumas questões filosóficas - e pedagógicas! - mais relevantes do nosso tempo
têm a ver com o antigo problema do espaço-tempo, agora recolocado no contexto
das experiências de conectividade, interatividade e transversalidade, que se tornam
possíveis, e cada vez mais triviais, com o uso das tecnologias da informação. Elas não
são apenas utensílios para o manejo operacional de objetos. São um novo líquido
amniótico, no qual geram, de forma nova, as experiências humanas.
Neste contexto, a ecologia cognitiva lança o desafio da ambientação, de uma nova
condição interpretativa da realidade e uma nova atitude “aprendente”.
Esta nova relação pedagógica exige um redimensionamento do espaço e do tempo
docente. Exige ainda um redimensionamento do papel do educador em comunidades
cooperativas de aprendizagem online. Exige acima de tudo capacitação e tempo para
que este profissional exerça o seu novo papel de facilitador, pesquisador, negociador e
colaborador, criando um espaço significativo de ensino-aprendizagem em que ambos
(professor e aluno) aprendam.

- 72 -

Referências
ASSMANN, H. Reencantar a Educação: rumo à Sociedade Aprendente. 4ª edição.
Editora Vozes, 2000.
BEDNAR, A. K. ; CUNNINGHAM, D.; DUFFY, T. & PERRY, D. Theory into
Practice: How do We Link? In T.M. Duffy e D. H. Jonassen (Eds) Construtivism
and the Tecnology of Instrucion: a conversation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erbaum.
1992.
GUTIÉRREZ, F.;PIETRO, D. A mediação pedagógica: Educação a Distância
Alternativa. Campinas: Papirus, 1994.
HARASIM, L., HILTZ, S.P., TELES, L & TUROFF, M. Learning Networks: A Fild Guide
to Teaching and Learning Online. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1997.
JONASSEN, D. H. Designing Construtivist Learning Environments. In Reigeluth C.M.
(Ed.) Instructional Theories and Models. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1998.
KAYE, A. R. Learnig together apart. Collaborative learning through computer
conferencing. The Najaden Papers. (ED) R. Kaye. Springer-Verlag, Berlin 1992.
LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994.
_______ A Inteligência Coletiva. Por uma Antropologia do Ciberespaço. S. Paulo,
Loyola, 1998.
_______ Cibercultura. S. Paulo, Ed. 34, Loyola,1999.
MORGAN, A. R. Student learning and student’s experiences: research. Theory and
Practice. In Fred Lockwood (Ed.) Open and distance learning. London and New
York: Routledge, 1995.
PEARCE, W. B. Novos modelos e metáforas comunicacionais: a passagem da teoria
à prática, do objetivismo ao construtivismo social e da representação à reflexibilidade.
In D. F. Schnitman (Org.) Novos paradigmas, cultura e subjetividade. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1996.
SALOMON, G. Studynd novel learning environments as patternes of change. In:
Vosniadou, S.; Corte, E.; Glaser, R. & Mandl, H. ( Eds) International perspectives in
the desing of techonoly – supported learning environments. Hillsdale, NJ: Lawrence
Erbaum, 1996
VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos
psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes,1984.
WILSON, B. G Metaphors for instruction: why we talk about learning environments.
Educational Tecnology, september-October, 25-30, 1995.
WILSON, B. G. What is construtivist learning environment? In Wilson, B. G. (Ed.)
Construtivist learning environments: Case studies in instructional design. Englewood
Cliffs, NJ: Educational Technology Publication, 1996

- 73 -

INOVAR COM DIFERENÇA E REPETIÇÃO
Marco Maschio Chaga, Dr.
Moradas de sonho
Estas portas – as entradas das passagens -- são limiares. Não os
demarca nenhum degrau de pedra, mas sim a atitude de expectativa
de algumas pessoas. Passos parcimoniosamente medidos refletem,
sem que as pessoas o saibam, que se está diante de uma decisão.
Casa de sonho. Amor.
Walter Benjamin/Passagens

A epígrafe acima sintetiza a nossa condição diante da expansão do EaD. Motivo
de espanto para alguns e de resistência cultural para outros. Vive-se em um limiar que
não permite caminho de volta. A partir dos anos oitenta, começou-se a desenhar um
fenômeno cultural paradoxal: de um lado, crianças e adolescentes viram sua relação
com o meio ambiente ser mediada, cada vez mais, pelos jogos, por outro lado, jovens
e adultos intensificaram suas relações de consumo e de produção de conhecimento
por meio da tecnologia. A princípio, essas duas formas narrativas pareciam estar em
campos opostos, mas o tempo nos ensinou que estas mudanças de comportamento
faziam parte de um mesmo processo.
A narrativa é um jogo e é bom que se diga que sempre foi um jogo. Mas há
modos diferentes de se jogar e cada época descobre, com alguma dificuldade, quais
são suas opções. Durante muito tempo, a narrativa guardou alguns procedimentos
considerados por alguns como pontos fundamentais de qualquer ordem discursiva.
A repetição destes procedimentos, que podemos chamar de modernos, provocou
o surgimento de uma verdade: todo texto moderno deve ter começo, meio e fim.
Verdade para alguns, paradigma para outros, a forma – introdução, desenvolvimento
e conclusão – ainda tem sido utilizada, entretanto, seu uso se dá mais como uma
manobra evasiva do que propriamente como recurso criativo. Com matizes diferentes,
a arte, a literatura e a comunicação procuram enfrentar os dilemas da nova narrativa,
sobretudo, as formas de expressão que estão amparadas no crescente universo
digital.
A narrativa dos jogos digitais utiliza um mecanismo complexo de comunicação que
une aquilo se pode chamar de signo completo, pois articula harmoniosamente texto,
áudio e vídeo. A idéia básica que se esconde por trás do sucesso de um jogo - pelo
1 Este texto procura sistematizar algumas das propostas de Gilles Deleuze que se encontram no livro Diferença e repetição.
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A cada novo estágio de um jogo se constata um nível um pouco mais aprofundado
com algumas pequenas diferenças e uma série de repetições. Ao se aprofundar se
inova porque são apresentadas novas situações que exigem maior habilidade do
jogador e isso estimula sua capacidade de simular situações diferentes, e a tomada
de decisões se torna uma exigência constante, já que os desdobramentos envolvem
um domínio de conteúdo cada vez maior. Por outro lado, essas decisões também são
transformadas em escolhas, envolvendo uma gama variada de possibilidades.
Em virtude dessas características básicas e gerais, que são consideradas ao se
confeccionar os jogos digitais, a teoria dos jogos se tornou uma fonte de observação
de onde se busca retirar princípios que devem auxiliar na re-fundação da narrativa
digital, que envolve outros segmentos da comunicação. São poucas as iniciativas
de comunicação online que articulam, como nos jogos, áudio, vídeo e texto.
Normalmente, encontramos o texto. Um texto ainda carregado de preconceitos
e preceitos da comunicação impressa, de onde ainda se pode reconhecer uma
estrutura com começo, meio e fim. A estrutura linear observada nesses textos não é
um problema facilmente superável porque o que se quer expulsar da lógica linear é
justamente o que se preserva nos jogos: a repetição e a sutil presença da diferença.
No mesmo sentido, a inovação de um texto linear pode ser encontrada precisamente
em sua capacidade de não repetir informações, mas seria mais correto pensar-se
que a inovação está intimamente associada aos graus de aprofundamento que se vai
imprimindo ao texto a cada novo parágrafo.
O dilema, então, vai ganhando contorno mais nítido. Precisa-se superar uma
lógica, um método ou um modelo, mas a alternativa indicada gera um modelo tão
diferente do que é praticado que parece inviável se chegar até este novo patamar
no momento atual. Mas como seria o novo modelo? Não se sabe ao certo, mas ao
se tomar a teoria dos jogos como ponto de partida, pode-se pensar em estruturas
semelhantes que se baseiam na repetição, diferença e inovação.
O que é repetição?
Repetir não deve ser uma atitude banal e mecânica confundida com a atividade de
escrever a mesma coisa de forma diferente, mas significa afirmar e incorporar o caos.
Isso quer dizer que nossos intérpretes não têm mais tempo para ler uma longa série
linear. Por outro lado, nosso intérprete se contenta com “pouco” e não precisa de
longas explicações sobre uma informação, por exemplo. Muitas vezes, o que importa
(e ninguém sabe ao certo do se trata) não é o principal, mas sim o acessório sobre
o qual ninguém escreveu, mas quando vem à tona, todos se perguntam: por que
ninguém escreveu sobre o acessório?
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significa bagunça ou desordem; o caos reproduz um tipo de movimento que não se
pode adivinhar de antemão para onde se dirige, ou seja, que ninguém conhece seu
destino ou seu percurso a priori. Conhecemos apenas alguns indícios e por isso, a
repetição é importante: nosso intérprete não tem tempo, vive imerso num caos sem
precedente (idêntico ao nosso) e a repetição pode ser a única arma capaz de tirá-lo
desse estado por algum tempo. Talvez tempo suficiente para nos ler.
Mas qual repetição interessa? Repetir pode ser uma experiência estática ou
dinâmica. A experiência estática de repetir não interessa, pois isso representa um
modelo mecânico que multiplica a passividade de todos os envolvidos em qualquer
processo de comunicação, e disso se deve afastar. A experiência dinâmica de repetir, de
outra forma, é resultado de um movimento narrativo sutil, que reconta ou faz dobrar o
tempo e aqui é necessário o apoio de áudio e vídeo para completar a tarefa do que está
sendo escrito. Ao se encurtar o tempo da narrativa, todo o aparato deve estar a serviço
da repetição potencializada com finalidade de fornecer a máxima continuidade, mesmo
que isso seja meramente uma ilusão. A repetição que interessa é aquela que provoca a
singularidade. Singularidade advém da capacidade de variar o tom narrativo, a ponto
de se estar contando uma história, ao invés de descrever um determinado evento, mas
isso deve ser breve, sem floreios desnecessários. Porque repetir com singularidade deve
ser um ato positivo. Ser menos “objetivo” e descrever menos, contar mais histórias e
mexer com o universo onírico dos leitores parece indicar um novo modelo que começa
a formar uma imagem, embora seja apenas uma imagem-idéia nesse momento.
O texto digital não é mais um texto, mas um contexto virtual, que deverá unir
tudo o que se encontra ao seu alcance para satisfazer a leitura ou a interpretação,
instituindo um jogo entre aquele que escreve e seu intérprete-leitor. O contexto
virtual pode ser reconhecido como uma modalidade da produção de diferencial no
interior de uma narrativa e quase todos sabem que nada disso é novo, todavia, colocar
em prática com os atuais níveis de resistência é outra história.
O que é diferença?
O ato de diferir gera estranhamento e pode maximizar a resistência cultural
observada nos mais diversos meios sociais que usam as ferramentas digitais. Não
se deve esquecer que a resistência cultural se fixa à igualdade dos costumes e ganha
força quando há continuidade das práticas culturais. Noutro extremo desta equação,
é necessário salientar que, por mínima que seja, toda narrativa se atualiza somente
por processos de diferenciação. Como não existem narrativas novas, sempre será
preciso atualizar as narrativas antigas. A diferença que está em jogo neste momento
pode ser compreendida de duas formas distintas. Primeiro, pode-se diferir pelo uso
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um texto que explora e se aproveita dos diferenciais técnicos, por exemplo. Mas é
bom lembrar que nem isso está sendo posto em prática neste momento. Em segundo
lugar, tem-se um nível mais complexo, que trata da atualização de modelos textuais
antigos em novas formas recombinadas de se contar uma história com repetição,
inovação e diferença.
Quando se defende que um texto deva carregar o signo do diferente, defende-se,
sobretudo, que este texto cave cada vez mais fundo, buscando uma explicação, uma
compreensão ou interpretando um evento qualquer. Neste caso, não se deve sentir
satisfação apenas com o ato de descrever, quando se joga firme âncora no terreno
da certeza. Neste caso, a certeza é muito mais uma ilusão do que propriamente uma
constatação, já que a certeza se refere a uma convenção de que todos estão rumando
mais ou menos para o mesmo lugar. Ao repetir fixa-se, mas se esta repetição estiver
associada ao diferimento, nós teremos um ganho significativo de aprofundamento.
A diferença que nos interessa é, em parte, acessória e, em parte, substancial.
Acessória quando se prende aos satélites de uma dada situação, e substancial quando
se prende ao nó da questão. Neste cenário, contar um fato deixa de ser apenas nomear
situações e dar nomes. Sobretudo, porque a diferença básica atual está em ser lido ou
não. E isso não é pouco.
Inovar?
Inovar, neste caso, significa contar a mesma história com estratégia narrativa
diferente. Pois é preciso mexer com a imaginação e a capacidade interpretativa de
cada leitor como se estivéssemos convidando-o a montar, conosco, um novo ponto
de vista sobre a informação transmitida. Como uma espécie de jogo, isso pode ser
feito pessoalmente ou por meio de máquinas de comunicação. Isso deveria valer
tanto para um escritor ou professor, quanto para um comunicador ou jornalista.
Inovar e tudo o que envolve o novo vocábulo pode significar o surgimento dos mais
diversos mecanismos de resistência. Tudo o que é novo incomoda e gera desconfiança.
A inovação em questão se refere a um mecanismo complexo que envolve mudanças
culturais e tecnológicas. As mudanças tecnológicas, em geral, são criticadas, mas são
utilizadas no dia-a-dia das pessoas e também de seus detratores sem a menor cerimônia,
contudo, isso ocorre no ambiente privado, já que no espaço público se torce o nariz
para todo tipo de inovação. As críticas, neste caso, revelam mais uma pose do que
uma posição de resistência, pois a resistência com substância exigiria que essas pessoas
abrissem mão do uso das novas tecnologias e isso é impensável para quem vive na
sociedade atual. Portanto, seria necessário abrir mão da própria cultura para exercer
plenamente a recusa aos usos da tecnologia.
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serem entendidas de forma rápida e necessitam de mais tempo para serem interpretadas.
Porque toda mudança tecnológica gera mudança cultural e o desenvolvimento
tecnológico só ganha ritmo, volume e qualidade quando os usos que determinarão
uma cultura por vir incorporam estes usos no cotidiano da sociedade. Quer dizer, o
uso determina e é, ao mesmo tempo, parte integrante da cultura, haja vista que cultura
significa um modo de agir coletivamente, o que direciona um uso da tecnologia que,
costumeiramente, não foi previsto pelos aparelhos. Usa-se, mas de uma forma diferente
do que havia sido planejado inicialmente. Este complexo mecanismo do uso que uma
dada cultura faz dos avanços tecnológicos é um bom exemplo de uma estrutura caótica,
já que não se pode prever de antemão seus usos posteriores. Ou ainda, projeta-se para
uma dada função, mas a prática cultural determina um desvio de função. Estamos
acostumados com isso, mas sempre que acontece novamente um desvio de função
somos levados a interpretá-lo de forma negativa. Tendemos a interpretar estes desvios
como o reflexo de nossas carências (econômicas, educacionais, sociais).
Por exemplo, o uso extensivo da internet para descarregar e carregar músicas,
filmes e séries televisivas pode ser visto como contravenção por alguns e como uma
ação política por outros. A inovação, neste exemplo, gera conflitos de interesse por
parte da indústria e dos consumidores. O que é certo, contudo, é que está havendo
uma mudança no comportamento de todos os agentes envolvidos na produção, venda
e consumo desses produtos culturais. Defender a antiga ordem compra e venda neste
cenário é uma posição insustentável.
Inovar com diferença e repetição significa um processo de transcendência de
um modelo transculturador para um novo patamar onde as formulações híbridas
ganham espaço. O modelo transculturador é a base de qualquer reflexão sobre a
modernidade, quando havia mais espaço para um tipo de inovação programada e
tudo isso acontecia dentro do espaço da tradição e da continuidade. Trata-se também
da defesa dos paradigmas, dos organogramas e do modelo da árvore com sua
ascendência e classificações pertinentes. É o reflexo de uma organização vertical com
fronteiras artificiais que serviam para organizar tudo, desde o modelo econômico
até as formulações estéticas. Reflexo disso ainda se nota em nosso Congresso
quando, recentemente, foi proposto o controle do acesso à internet no país por
meio da criação de um cadastro nacional, não se levando em conta que não existe
nacionalidade fixa na internet. São idiossincrasias que tendem a persistir por algum
tempo e que refletem resistências e, sobretudo, o medo que a transparência (no caso
do uso extensivo da rede) pode imprimir na vida pública. Todas as instituições que
são reguladas ainda por resquícios do modelo transculturador tendem a fazer um uso
tímido da capacidade da rede de informar e tornar público o que antes era reservado
aos impressos de gabinete
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ou foi suplantado por outra ordem. Este modelo convive com as formulações
híbridas. Como o próprio nome indica, uma formação híbrida age de forma a
incorporar o diferente ao mesmo tempo em que simula repetições. Enquanto no
modelo mais antigo, a diferença era expulsa e a repetição era mecânica, as formações
híbridas incorporaram as diferenças e exigem uma repetição singular. Enquanto no
modelo mais antigo, nós tínhamos a necessidade da continuidade linear, agora temos
necessidade de descontinuidades não-lineares ou multi-direcionais. Enquanto no
modelo mais antigo, a pedra de toque era determinada pelo apelo à verticalidade,
agora nos deparamos constantemente com situações em que somente a planificação
é capaz de fornecer explicações mínimas dos movimentos da teoria e do cotidiano.
Enquanto o modelo mais antigo era gerativo, sempre visando a sua própria
continuidade, a formação híbrida é pouco germinativa ou estéril, não gerando novos
modelos a serem seguidos, mas indica um caminho que pode ser repetido, embora
não possa ser repetido muitas vezes porque esgota suas forças rapidamente.
Toda semente híbrida se esgota em si. Quando se usa uma semente híbrida,
colhem-se frutos desprovidos de capacidade germinativa. A tradição sofre um golpe
e, ao invés de continuidade, colhem-se séries descontínuas.
Novas superfícies
“Para que servem as raízes se a gente não pode levá-las conosco?”
Gertrude Stein
Para melhor compreender as relações entre os modelos germinativos do tipo
árvore (sistemas modernos) e os modelos heterodoxos que se proliferam por meio
da ressonância (teorias assistemáticas), é preciso enfatizar o papel crucial das novas
superfícieis. Pode-se entender superfície aqui como um plano no qual se desdobram
as teias das narrativas multilineares ou não-lineares, que servem de base para os jogos
digitais. Estas novas superfícies diferem das modernas porque basicamente elas
não prescindem da continuidade e, para fechar o raciocínio, deve-se lembrar que as
descontinuidades de qualquer sistemas são inscritas em superfícies, mesmo que isso
não seja entendido a priori. A didática convencional exigia que as regras de um jogo
tradicional fossem estudadas antes de se iniciar um jogo qualquer, pois era necessário
passar por etapas antes de se aventurar no jogo, ou seja, era necessário conhecer
profundamente o jogo. Ao contrário, os jogos digitais convidam os jogadores a aprender
jogando, o que torna inoperante a lógica anterior das etapas lineares de produção de
conhecimento. Além disso, é possível que o jogador participe do desenvolvimento
dos jogos, acrescentando novos desafios, pois existe certa tendência de se deixar
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regras, por exemplo.
Ao abrir seu livro Sobre a desconstrução, Jonathan Culler (1997, p.13) assinala a
situação da crítica e da teoria em nossa época: “se os observadores e beligerantes dos
recentes debates críticos pudessem concordar com alguma coisa, seria que a teoria
crítica contemporânea é perturbadora e confusa”. Perturbadora porque não se pode
marcar com a antiga clareza moderna a posição assumida por cada debatedor, embora
queiramos fazê-lo através de um instantâneo. Mesmo neste instantâneo, a figura do
crítico, atingido pelas condições gerais da cultura e da história, não consegue ser
precisa o suficiente para dar um sentido às múltiplas facetas acumuladas ao longo de
décadas. Por vezes, há a nítida sensação de que se está falando de coisas diferentes,
quando se está falando sobre as mesmas coisas. Por vezes, tem-se a nítida sensação
de se estar falando sobre coisas iguais e o que temos diante de nós se traduz como
coisas diferentes. Quando alguém diz que a cultura e as artes em geral vêm sendo
definidas através do diferente e do difuso, talvez coubesse acrescentar a contradição
descomunal a que as idéias, as teorias e os sistemas de interpretação se submetem
hoje. Como afirma Deleuze, ninguém morre de contradição. Mas a contradição não
pode ser colocada como ponto de partida para solucionar problemas novos com
métodos antigos.
Desde a Antigüidade pode-se pensar em abordagens multifacetadas, sobretudo
quando pensamos nos sofistas, contudo, foram as análises de Gilles Deleuze e
Félix Guattari que iniciaram uma reaproximação entre o orgânico e o inorgânico,
entre o ideal de totalidade e a época dos fragmentos, pois parece declinar, junto
com a profundidade, toda uma época dedicada às especialidades. Neste sentido, o
sistema neobarroco pretende dar conta desta condição “confusa e perturbadora”,
que mescla o retorno do homem total a uma concepção de superfície ressonante.
Há neste sistema algumas substituições que precisam ser enfatizadas. Por exemplo,
troca-se a identidade da profundidade pela noção de superfície, e esta troca subverte
os sistemas verticais, baseados nos modelos das árvores com seus galhos e raízes por
sistemas de ressonância.
Ser rizomorfo é produzir hastes e filamentos que parecem raízes,
ou, melhor ainda, que se conectam com elas penetrando no tronco,
podendo fazê-las servir a novos e estranhos usos. Estamos cansados
da árvore. Não devemos mais acreditar em árvores, em raízes ou
radículas, já sofremos muito. Toda a cultura arborescente é fundada
sobre elas, da biologia à lingüística. Ao contrário, nada é belo, nada
é amoroso, nada é político a não ser que sejam arbustos subterrâneos
e as raízes aéreas, adventício e o rizoma. Amsterdã, cidade não
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se conecta à maior loucura, em relação com uma máquina de guerra
comercial.
O pensamento não é arborescente e o cérebro não é uma matéria
enraizada nem ramificada. O que se chama equivocadamente
‘dendritos’ não assegura uma conexão dos neurônios num tecido
contínuo. A descontinuidade das células, o papel dos axônios, o
funcionamento das sinapses, a existência de microfendas sinápticas,
o salto de cada mensagem por cima destas fendas fazem do cérebro
uma multiplicidade que, no seu plano de consistência ou em sua
articulação, banha todo um sistema probabilístico incerto, un certain
nervous system. Muitas pessoas têm uma árvore plantada na cabeça,
mas o próprio cérebro é muito mais uma erva do que uma árvore.
(DELEUZE e GUATTARI, 1995, p.25)
Ao invés de escrever que Amsterdã é uma cidade não enraizada, visto se tratar
de uma cidade rizoma com seus canais hastes, onde a utilidade se conecta à loucura,
poder-se-ia escrever que um jogo é uma forma não enraizada porque se move como
um rizoma, alimentando-se de um manancial inesgotável de gêneros e subgêneros,
onde a utilidade se conecta à loucura e a multiplicidade de suas funções se converte
em um turbilhão de colagens e agenciamentos coletivos.
Mas o jogo também é árvore e rizoma ao mesmo tempo porque é instituição e
empresa e também agenciamento coletivo. Neste caso, agenciamento coletivo não se
refere somente à questão do turbilhão de estratégias sem origem definida, mas se trata
da transformação da “comunicação árvore” em “comunicação planificada”, de redes
narrativas que vêm ganhando autonomia ao longo do tempo, modificando a atividade
da instituição em uma solução que se dissolve em meio aos agenciamentos.
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MEDIAÇÃO, CIBERARQUITETURA E TECNOLOGIAS NAS
DIMENSÕES DA CULTURA E INFORMAÇÃO
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto, MSc
“O projeto educativo é incontornavelmente, para cada um, o projeto
de uma vida inteira”.
Roberto Carneiro
Introdução
Os cenários educacionais na contemporaneidade têm suscitado a intervenção
dos Estados Nacionais, por intermédio de diferentes articulações político-sociais,
inclusive aquelas produzidas por organizações internacionais como a UNESCO e
outras, a se pronunciarem sobre o assunto. De modo freqüentemente discutível têm
trazido também o olhar da grande mídia para a temática educacional global, por
vezes destacando fracassos e baixos desempenhos de estudantes brasileiros, quando
comparados a alunos de outros países e, em outros momentos, realçando os graves
problemas estruturais enfrentados neste segmento.
No âmbito dos gestores, educadores e das instituições formais de ensino se
acaloram discussões e ampliam-se reflexões, mas ainda permanece longe de soluções
efetivas mais potentes um conjunto de problemas que aflige e tende a desorganizar os
sistemas educacionais, aumentando sua entropia. Dentre eles estão aqueles que, mais
recentemente, passou a serem delineados a partir da chegada e introdução de novas
mídias na educação. Por vezes utilizadas como ações de marketing, freqüentemente
subutilizadas na prática pedagógica, criticadas por uns e hipervalorizadas por outros,
as novas mídias, técnicas e tecnologias dedicadas à educação se tornaram, hoje, o
centro das discussões e, por vezes, dos conflitos de opiniões. Será com predicado
social que se procurará mergulhar no tema, buscando lançar mais algumas luzes
sobre terreno tão novo, apesar do quanto já se tem feito a esse respeito no Brasil e
no Mundo.
A literatura educacional-pedagógica, principalmente após a segunda metade da
década de noventa do século XX, quando analisada a partir dos referenciais das
concepções, tecnologias e metodologias educacionais, apresenta alguns pontos
notáveis de convergência para a atuação docente e a gestão educacional entendidas
aqui de forma ampla.
Freqüentemente adotando posições críticas frente ao ensino que passou a ser
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variam de autor para autor, as publicações educacionais indicam uma região de
acumulação a qual representa, dito de maneira não tão rigorosa, pressupostos e
expectativas de novos paradigmas para a educação contemporânea fortemente
dependentes da gestão da informação, numa perspectiva cultural.
É provável que mudanças que venham a se fazer sentir na Educação não estarão
desatreladas de um amplo cenário mundial, contemporâneo, o qual transcende as fronteiras
nacionais e nacionalistas e se abre para a mundialização. Tal cenário expressa contradições
sociais mais ou menos intensas. Nas palavras de Jacques Robin (apud DELORS, 1996, p.
43):
Não duvidemos que os focos da mudança de era se revelarão
múltiplos, inesperados, disseminados por toda a superfície da Terra.
Queiramos ou não, saibamos ou não, a humanidade entrou em sua
fase de mundialização, e a civilização que virá, se houver uma, não
poderá ser senão planetária. Resta-nos saber qual será o fator de
atração: a universalização do sistema atual, para maior proveito de
alguns, ou a expansão para habitantes da Terra a fim de colocar em
comum suas diferenças culturais.
Diante de tais aspectos de natureza macro-social (planetária) parece se configurar
um novo eixo norteador para a Educação. A re-valoração de aspectos cidadãos,
a habilidade para aprender a aprender por toda a vida, os desafios de aprender a
ser, no contexto da diversidade humana e na gestão e auto-gestão de conflitos, as
competências necessárias para o delineamento e o enfrentamento de problemas de
toda natureza, o que em grande medida denota demandas por inovação e um outro
sem número de expectativas sociais para os cidadãos podem estar afetando os vetores
que se constituirão nas bases de novos modelos educacionais.
A revolução cultural em processo, marcadamente propiciada pelas Novas
Tecnologias da Comunicação e Informação (NTCI), favorecendo a comunicação
relacional entre nações, instituições e pessoas, se constitui numa categoria para a
compreensão da atualidade uma vez que essas soluções para o trânsito da informação
propiciam a criação de novas formas de socialização, também através de interações
remotas, hipertexto, virtualidade e interação, transcendendo barreiras e fronteiras de
toda ordem, inclusive espaciais e temporais.
Considera-se, mais precisamente, que as reflexões acima contam, ainda que de
maneira não tão explícita, com a Educação como meio de articulação essencial de
macro e micro processos de inclusão na cibercultura, na concepção do termo emprestada
a Pierre Levy (2001). Se o homem viveu o período da totalização, sem universalização,
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a mundialização, caminhando para uma destotalização. Tais aspectos afetam e devem
continuar afetando profundamente a Educação, alcançando todas as modalidades e
níveis de ensino.
Diante da magnitude de variáveis complexas, aqui sucintamente expressas,
buscar-se-á a construção de um referencial derivado das interfaces de dimensões
que, tradicionalmente, são tratadas de modo multidicotômico na Educação. Mediação
Pedagógica, Tecnologias e Ciberarquiteturas se articularão na busca de um eixo teórico
imerso na Cultura e Informação, como se verá a seguir.
Continuum mediação, tecnologia, ciberarquiteturas: em busca de um referencial
teórico fundamentado na cultura e informação.
Tendo como pressuposto a complexidade que envolve a temática que será
desenvolvida neste artigo será preciso construir um marco teórico com mais de um
eixo de referência. De fato se trata de construir a intersecção de três referenciais
teóricos sendo que cada um deles, individualmente, contemplará os seguintes
eixos: Educação e Mediação, Arquiteturas (física e virtual) do Espaço e, finalmente,
Tecnologia, Técnica e Mídia tendo-os como continuum na dimensão quarta da Cultura
e Informação.
Partindo da premissa de que o desenvolvimento cognitivo não pode ser entendido
sem referência ao contexto sócio-cultural no qual ele ocorre e que os processos
mentais superiores do indivíduo têm origem em processos sociais, um dos pilares
da teoria de Lev S. Vygotsky, então se poderá estabelecer uma interface entre estes
postulados e as considerações que dão conta do fato de que as Novas Tecnologias da
Comunicação e Informação (NTCI) estabelecem formas de socialização virtualizadas
e, portanto, de possibilidades de ensino-aprendizagem não-triviais.
Como primeiro eixo teórico se buscarão em J. B. Thompson elementos para
abordar a dimensão da cultura e das formas simbólicas, referindo-se a estas como
uma ampla variedade de fenômenos significativos, desde ações, gestos e rituais até
manifestações verbais, textos, programas de televisão, obras de arte, software, ambientes
físicos e virtuais etc., e seus meios de transmissão e recepção, além de valores que lhes
são atribuídos socialmente. Com respeito às formas simbólicas elas permitirão estabelecer,
mais à frente, determinados vínculos com alguns referenciais da Teoria Sócio-Histórica
de Vygotsky e colaboradores, como Leontiev, estabelecendo-se elos com os processos
de comunicação. Daí será possível discutir o Problema Fundamental da Comunicação
(intenção - informação – transmissão - recepção – interpretação), destacando-o em
alguns pontos deste texto e o papel que a informação tem neste processo.
Seguindo pela linha crítico-reflexiva de J. B. Thompson, convidado a dialogar no
âmbito deste ensaio, se precisará buscar com ele um conceito mais abrangente de
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Assim trabalhar-se-á com a concepção estrutural da cultura que “dê ênfase tanto ao
caráter simbólico dos fenômenos culturais como ao fato de tais fenômenos estarem
sempre inseridos em contextos sociais estruturados” (THOMPSON, 1995, p.181).
Nesta perspectiva, Thompson define uma análise cultural como “o estudo das
formas simbólicas, isto é, das ações, objetos e expressões significativas de vários
tipos, em relação a contextos e processos historicamente específicos e socialmente
estruturados dentro dos quais, e por meio dos quais, essas formas simbólicas são
produzidas, transmitidas e recebidas” e ainda pontua que “os fenômenos culturais,
deste ponto de vista, devem ser entendidos como formas simbólicas em contextos
sociais estruturados” (THOMPSON, 1995, p. 181).
Assim posto vincula-se a existência de formas simbólicas enquanto percepções
objetivo-subjetivas às informações que lhe permitem dar à existência através de
mídias, técnicas e tecnologias, disponíveis em cenários de um dado contexto social
e historicamente estruturado. Os sujeitos que participam de interações sociais,
sejam elas quais forem, envolvem-se em um processo continuado de constituição e
reconstituição de significados, referindo-se em parte no que pode ser chamado como
reprodução simbólica dos contextos sociais.
Pontuam-se ainda aspectos decorrentes aos que têm sido construídos em termos
do referencial teórico, até aqui. Dentre eles se deve notar que as realidades objetivas
incorporam elementos subjetivos, de modo que somente se tem acesso ao mundo
por meio das representações simbólicas, numa perspectiva semiótica.
Postulado vygotsky-thompson
No âmbito histórico-cultural, a cultura abarca a totalidade da multiplicidade de
aspectos, todos eles frutos de obras humanas, portadores de significação e reveladores
do caráter duplamente instrumental da atividade humana que se refere ao simbólico
e à técnica.
Retornando a Thompson se emprestarão os aspectos denotados aos signos , enquanto
significado e significante, e como o acesso ao mundo se dá por meio das representações
simbólicas, numa perspectiva semiótica, se tem como consistente o pressuposto de que o
processo de internalização da cultura pelo sujeito envolverá a interpretação e registro de
formas simbólicas pelo mesmo, valendo em linhas gerais as considerações de natureza
teórica anteriormente registradas. A estas considerações, que podem unir aspectos
importantes de ambas as teorias, se chamará de Postulado Vygotsky-Thompson.
Isso é extremamente importante para entender a maneira como ocorre
o processo de constituição cultural do ser humano. Se, de um lado, é
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significados próprios, do outro, estes não são uma mera reprodução
daqueles, mas o resultado de uma interpretação por parte do sujeito
que pode lhes atribuir um sentido próprio, como o termo conversão
implica (PINO, 2000, p. 19).
O que interessa no contexto deste trabalho, em âmbito educacional, é que em
sua obra Vygotsky vincula o desenvolvimento psicológico do homem, à sua natureza
cultural. Esse processo, através do qual o sujeito vai se constituindo no plano pessoal,
admite uma transposição de planos, do biológico para o cultural, ao qual Vygotsky
denomina de internalização.
As pessoas participam de relações sociais complexas que envolvem posições
sociais e expectativas que a elas se referem e que se constituem em práticas sociais,
isto é, formas socialmente instituídas de pensar, falar e de agir. Para Vygotsky as funções
psicológicas tomam forma no sujeito à medida que ele vivencia as práticas sociais dos seus
grupos culturais.
Diante de tais considerações, as funções psicológicas superiores (ou culturais) são uma
transposição, no universo da interioridade de cada sujeito, das funções próprias às
relações sociais, nas quais cada qual está envolvido.
A atividade humana é social e, portanto, mediatizada pelas relações sociais e pela
linguagem. A partir de um certo ponto da evolução biológica, o homem tornou-se
apto à realização das primeiras formas primitivas de trabalho, objetivando meios para
satisfazer às suas necessidades.
Ampliando o marco conceitual e procurando torná-lo mais consistente será
convidado para contribuir, nesta construção de natureza teórica, o psicólogo
soviético Aleksei Nikolaevich Leontiev (1903 – 1979), contemporâneo de Vygotsky
durante parte de sua existência, reconhecido como um dos principais representantes
da Escola de Psicologia Histórico-Cultural ou Sócio-Histórica também chamada
Escola de Vygotsky.
Postulado leontiev-thompson
No processo de trabalho coletivo humano vão surgindo e se aprimorando os
processos de intervenção no meio natural. Além da produção de instrumentos há
também a “produção” de relações sociais. No mesmo processo vai sendo produzida
a fala, a mais fundamental forma de linguagem humana, algo surgido na atividade
coletiva do trabalho.
Desse modo, tanto os instrumentos como as relações entre os integrantes de um
determinado grupo humano, e também a linguagem, enfim praticamente tudo o que
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objetivada.
Como afirma Duarte (2005, p.33), “na linguagem de Marx, incorporada por
Leontiev, esse processo é denominado objetivação”.
Por meio desse processo de objetivação, a atividade física ou mental
dos seres humanos transfere-se para os produtos dessa atividade.
Aquilo que antes eram faculdades dos seres humanos se torna,
depois do processo de objetivação, características por assim dizer
“corporificadas” no produto dessa atividade, o qual, por sua vez,
passa a ter uma função específica no interior da prática social.
(DUARTE, 2005. p.33).
No entanto, Leontiev recorrerá a um conceito complementar ao de objetivação, a
saber, o conceito de apropriação:
O processo de objetivação é, portanto, o processo de produção e
reprodução da cultura humana (cultura material e não-material),
produção e reprodução da vida em sociedade. No entanto ele não
ocorre sem o seu complemento que é o processo de apropriação
dessa cultura pelos indivíduos. (LEONTIEV, 1978, apud DUARTE,
2005, p.33).
Contemplando a construção de uma segunda intersecção nos referenciais teóricos,
considera-se propício apresentar neste momento um novo postulado que tem por
objetivo unir, através de um eixo conceitual-funcional, Leontiev a Thompson. A
este intercessor se chamará de Postulado Leontiev – Thompson, contendo a seguinte
formulação: o processo de objetivação-apropriação na concepção de Leontiev
envolve, em sua essência, o processo de concepção, produção, transmissão, recepção
e subjetivação das Formas Simbólicas de Thompson, por sujeitos situados em contextos
sócio-históricos estruturados.
Voltando o olhar para os aspectos educacionais, pautados no Postulado LeontievThompson, se pode considerar que para ocorrer apropriação é preciso, antes, que o sujeito
se ponha em contato com a cultura, não como mero ouvinte passivo de um discurso,
mas como participante ativo nos processos de construção, reconstrução e até mesmo de
inovação cultural.
Mais estritamente, no âmbito educacional, é cabível e desejável a um docente
conhecer e considerar os processos históricos que levaram à objetivação de
determinadas formas simbólicas, objetos de sua atenção pedagógica, para que possa
elaborar meios mais eficazes de compartilhar, através de mediação, a apropriação das
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em seus traços essenciais, pelo indivíduo que se apropria de um produto da história
humana é, no mais das vezes, a atividade de utilização desse objeto, mas, em certos
casos, pode ser necessária também a reprodução da atividade de produção do objeto”
(LEONTIEV, 1978).
Aspectos subjetivos do sujeito-em-apropriação se manifestarão no processo, assim
o produto final já não será exatamente o mesmo, mas, “tendendo ao mesmo”, sendo
acompanhado por um intervalo de incerteza, derivado das subjetivações produzidas
por cada sujeito-em-apropriação. Conforme pontua Duarte (2005, p.33), “outra
característica do processo de apropriação é a de que, por meio dele, são reproduzidas
no indivíduo as aptidões e funções humanas historicamente formadas, ou seja, a
apropriação da cultura é o elemento dinâmico mediador entre o processo histórico
de formação do gênero humano e o processo de formação de cada indivíduo como
ser humano”.
As objetivações, por esta via, fazem a mediação entre o processo histórico de
formação do gênero humano e o processo de formação de cada indivíduo, pois não
existe apropriação da cultura se não houver a objetivação do sujeito nos produtos
culturais de sua atividade social.
À medida que as atividades humanas se objetivam em produtos culturais, que são
também formas simbólicas na acepção thompsoniana, sejam eles materiais ou não, o
processo de objetivação do gênero humano será cumulativo. Assim, nos significados
de um objeto ou fenômeno cultural estará acumulada a experiência histórica de
muitas gerações.
Os aspectos acima considerados apontam para o conceito de inovação, fundamental
para o desenvolvimento dos meios (mídia), das técnicas e das tecnologias, em
seus mais amplos e abrangentes significados sistêmicos. Dito de outro modo, na
objetivação de uma forma simbólica, seja ela qual for, é trazida toda a história que
a antecede e, ainda, aquela que a torna “nova”, no sentido de agregar aspectos não
exatamente iguais aos das formas simbólicas anteriores, mas ainda fazendo parte
da história que a constituiu como tal. Eis aí o conceito de inovação, no contexto da
teoria histórico-cultural.
Quando um sujeito se apropria de uma forma simbólica ele está se relacionando
com a história social da mesma. Os aspectos de espaço-tempo-informação, nesta perspectiva,
se constituem num conjunto de coordenadas nas quais as matrizes constitutivas das
formas simbólicas estarão armazenadas, passíveis ou não de serem decodificadas
e reconstituídas em função das possibilidades de detecção, abstração, derivação ou
integração das mesmas.
No caso específico da educação formal, trata-se de um processo institucional
e intencional, através do qual o sujeito é convidado a se apropriar das formas
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gênero humano, portanto no universo da cultura.
Destaca-se aqui que o processo de internalização trazido por Vygotsky é de natureza
semiótica e, dessa forma, o que é assimilado não é da ordem concreta das coisas em si,
mas da dimensão abstrata da significação das formas simbólicas, “pois a significação
pode coabitar todas as mentes ao mesmo tempo, sem se repetir exatamente da mesma
forma” (DUARTE, 2005).
É ainda relevante lembrar que Vygotsky situa dois níveis de desenvolvimento
do sujeito, um dos quais se refere com as internalizações já efetivadas e que
produziram o nível de desenvolvimento real ou efetivo. Quanto ao outro, o nível de
desenvolvimento proximal ou potencial, ele se relaciona àquelas capacidades em vias
de serem construídas. Mas, para que estas capacidades se consolidem em conquistas
efetivadas, cabe, como forma de mediação, a intervenção de outros sujeitos mais
experientes. Portanto a Zona Proximal de Desenvolvimento (ZPD), também chamada por
alguns autores de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), configura-se como
a distância entre o que um sujeito é capaz de fazer de modo autônomo e o que
ele conseguirá realizar através de mediação, ou intervenção colaborativa, de outros
sujeitos mais experientes de seu grupo social.
Os pontos norteadores, firmados no contexto do referencial que interliga
Educação e Mediação com Cultura e Informação, serão importantes para o modelo
aqui em construção. Portanto, além dos aspectos de cunho cultural também se deverá
lançar um cuidadoso olhar sobre os processos de mediação docente, razão principal
pela qual foram revistos alguns referenciais da Teoria Sócio-Histórica considerando-a
adequada e oportuna para a finalidade a que se propõe este artigo.
Quando se buscam as origens das diferentes concepções arquitetônicas que
estiveram e que ainda estão presentes nas escolas da atualidade, se percebe haver
uma íntima correlação entre estas e as concepções pedagógico-educacionais que
conformaram um determinado modelo educacional. Por modelo educacional
entende-se aqui o conjunto de crenças, fazeres e expectativas, tanto endógenos
quanto exógenos à própria instituição-escola, dos sujeitos que participam direta e
indiretamente dos fenômenos educacionais formais.
Conforme aponta Marcus Bencostta, procurando ir mais bem situando a segunda
dimensão-objeto do presente estudo, “É possível ler e interpretar a história da
educação brasileira pela arquitetura dos edifícios escolares” (BENCOSTTA, 2005).
Na dimensão da temática que envolverá as questões de natureza arquitetônica,
outros aspectos insuspeitados buscarão ampliar o universo de possibilidades
investigativas, com considerações que se constituirão em novos referenciais
teóricos. Dentre eles, conforme pontua Antonio Viñao Frago (2001, p.11), “apesar
da importância da dimensão espacial da atividade humana em geral, e da educativa
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sistemático”.
A proxemia, no contexto de uma psicologia do meio ambiente, ciência relativa ao
emprego que o ser humano faz do espaço como meio de organização e relação social,
será aqui considerada como mais um elemento relevante. No entanto, convém desde já
considerar que o alcance de tal referência necessitará ser expandido, de pronto, uma vez
que pela própria natureza das possibilidades oferecidas pelas NTCI o espaço e o tempo
se virtualizam na dimensão do universo digital e, deste modo, será preciso construir
a categoria mais abrangente de ciberproxemia, na qualidade emprestada por Levy ao
termo “Ciberespaço”:
O ciberespaço não é somente [...] um instrumento a serviço do mercado,
da comunidade científica ou da liberdade de expressão democrática,
ele é também um dos principais produtos de sua cooperação. O
ciberespaço encontra-se hoje no epicentro do elo autocriador da
inteligência coletiva da humanidade. (LEVY, 2001, p. 65).
No entanto será preciso apresentar um contraponto fundamental ao conceito de
ciberespaço construído por Pierre Levy. Ocorre que se considera que na concepção
Levyana está ausente um conceito anterior que possa fazer referência ao espaço virtual
“vazio”, isto é, num dado momento destituído de sujeitos interagentes entre si, de
forma síncrona ou não.
Quando Levy se refere ao ciberespaço, como se viu na citação anterior, ele já o faz
considerando-o como produto das relações sociais que se dão nos ambientes virtuais,
mas para o fim ao qual se propõe este ensaio será preciso, antes, definir o espaço virtual
em si, e por essa razão é que se redefinirá o conceito de ciberespaço, contrapondo-se,
portanto, este conceito à concepção de Pierre Levy, e reapresentando-o do modo
como será daqui para frente concebido.
Pelo exposto se pode perceber estar diante de um problema de conceituação
emergente que sugere apresentar referência a uma ciberarquitetura, que se objetiva nas
expressões físicas do ambiente, mas que se subjetiva na dimensão do ciberespaço, (re)
objetivando-se no contexto das relações humanas, síncronas ou não, desenvolvidas
nos ambientes “reais-virtuais” de interação.
No entanto as dificuldades conceituais não param por aqui: será preciso, ainda,
distinguir entre espaço – e já o distendendo na perspectiva de ciberespaço, na forma
reconceituada acima – e lugar. Nas palavras de Frago (2001, p.38):
A ocupação do espaço, sua utilização, supõe sua constituição como
lugar: o “salto qualitativo” que leva do espaço ao lugar é, pois, uma
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Constrói-se “a partir do fluir da vida” e a partir do espaço como
suporte; o espaço, portanto, está sempre disponível e disposto para
converter-se em lugar, para ser construído. O problema, o primeiro
problema, se coloca quando se carece de espaço ou de tempo.
A diferenciação fundamental entre espaço e lugar convida à construção de uma
outra nova categoria que vise a representar a dimensão de um espaço que não se
projeta nas coordenadas espaciais físicas conhecidas, mas que pode ser percebido
como tal através da bidimensão de uma tela de vídeo, ou mesmo na tridimensão
do espaço gerado através de Realidade Virtual (RV), criando-se assim a dimensão
de espaço-tempo virtual. Destaca-se que a variável temporal encontra-se presente,
configurando espaços-tempo a duas, três e a quatro dimensões. Seguindo por esta
mesma trilha, se considera como necessário e pertinente ainda criar a categoria de
ciberlugar, emprestando e a seguir concebendo na forma de um produto complexo, os
significados conceituais contrapostos a Levy e tomados a Frago, relativamente aos
conceitos originais de ciberespaço e lugar.
Ciberlugar é, pois, uma construção que se objetiva através da ocupação do Ciberespaço.
Parafraseando Frago, o ciberlugar constrói-se a partir do fluir da vida simbolizada (através
de formas simbólicas, diga-se de passagem) tendo o espaço digital-virtual como suporte.
O Ciberespaço, portanto, está disponível e disposto para converter-se em Ciberlugar para
ser construído, através da interação de sujeitos que concebem, produzem, compartilham,
interpretam, reinterpretam e recompartilham formas Simbólicas.
Mídia, técnica e tecnologia educacional
Apresentou-se assim a dimensão complexa da cultura, a partir da conceituação
formulada nos referenciais thompsianos, levando em conta ainda os marcos teóricos
emprestados a Vygotsky e Leontiev e os aspectos fundamentais construídos no âmbito
de uma Ciberarquitetura em parte contraposta a Levy, mas amparada por Viñao e
Escolano. No entanto será preciso ainda contar com um terceiro eixo referencial,
aquele que se referirá às concepções de mídia, técnica e tecnologia educacional.
Resgata-se na fonte etimológica do termo Tecnologia, sua estrutura primeira.
Tanto “técnica”, quanto “tecnologia” têm a mesma raiz no verbo tictein, do grego,
“criar, produzir, conceber, dar à luz”. É preciso ainda notar que o termo Tecnologia
incorpora o sufixo logos, em sua acepção de razão. Assim, anota-se uma diferença
conceitual e estrutural entre técnica e tecnologia. Techné, também para os gregos,
expressava um significado amplo e carregava o conceito de arte, no sentido que não
se reduzia a mero instrumento ou meio. Nas palavras de Lion:
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senão que existia num contexto social e ético no qual se indagava
como e por que se produzia um valor de uso. Isto é, desde o processo
ao produto, desde que a idéia se originava na mente do produtor
em contexto social determinado até que o produto ficasse pronto, a
techné sustentava um juízo metafísico sobre o como e o porquê da
produção. [...] Em seu livro, Ética a Nicômano, Aristóteles esclarece
que a techné é um estado que se ocupa do fazer que implica uma
verdadeira linha de raciocínio. A techné compreende não apenas as
matérias-primas, as ferramentas, as máquinas e os produtos, como
também o produtor, um sujeito altamente sofisticado do qual se
origina todo o resto (LION, apud LITWIN, 1997, p. 25).
No âmbito dessa revisão crítica será preciso, antes, separar e redefinir os conceitos
de mídia, técnica e tecnologia, ainda que esta preocupação se faça, mais especificamente,
voltada para o universo da educação.
Por mídia entendem-se não somente os instrumentos de comunicação de massa,
como a televisão, o jornal e o rádio, dentre outros, isto é, meios que veiculam
informações, mas também a todo e qualquer meio físico ou virtualizado através
do qual haja produção, transporte ou recepção ou, ainda de um modo mais geral,
transformação de informações referentes a formas simbólicas. Esta ampliação e
aprofundamento conceituais são fundamentais e indispensáveis para que se possa
ampliar e refinar também o olhar crítico sobre as mídias (meio - media, do grego)
inseridas na educação, distinguindo-as das tecnologias, ainda que delas sendo partes
indissociáveis, quando enlaçadas através de variadas técnicas.
Entende-se num sentido agora reconstruído que o conceito de Tecnologia Educacional
denota o significado de Solução Educacional, ou conjunto delas (Tecnologias Educacionais),
no sentido da busca de respostas possíveis a um ou mais problemas decorrentes de
processos educacionais, sejam quais forem eles.
Pelo exposto Tecnologia e Mídia não se confundem, ainda que estejam imbricadas
em processos variados, em diferentes naipes de complexidade. Enquanto a Tecnologia
se refere às inteligências envolvidas na busca de soluções aos problemas de um
processo, procurando responder ao porque dos mesmos, mídias e técnicas compõem,
respectivamente, o quê e o como, enquanto elementos de sua solução.
O problema fundamental da comunicação
Do ponto de vista educacional considera-se aqui, como distintivo, o Problema
Fundamental da Comunicação. Por comunicação compreende-se o processo de
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ou ciberespaço, de modo síncrono ou assíncrono. Tais interações sociais, no espaçotempo, configuram e constroem os lugares e ciberlugares onde acontece o fenômeno
da comunicação. Tem-se ainda como pressuposto que este fenômeno não prescinde
da existência de um meio (mídia), o qual confere trânsito/transformação/gestão
às informações, sejam elas unidirecionais, bidirecionais ou pluridirecionais. Duas
pessoas se comunicando, face a face, podem utilizar signos verbais, ou mesmo
visuais (caso sejam portadoras de necessidades especiais da fala), mas ainda assim
carecerão dos aparelhos fonadores e ouvidos, ou então das mãos e olhos e até mesmo
das expressões corporais, para estabelecer comunicação. Vêem-se aí a presença das
mídias, indispensáveis, em cada um desses processos.
No entanto, no processo de concepção, produção, transmissão e recepção de formas
simbólicas deve-se destacar como elemento fulcral, gerador do Problema Fundamental da
Comunicação, aquele que deriva do fato de que a uma dada forma simbólica intencionada,
a interpretação da mesma depende do sujeito que a recebe. Ora, não há qualquer garantia,
assim, que a uma dada forma simbólica intencionada, produzida, transmitida e recebida
a mesma seja exatamente interpretada como tal. É a esta assimetria intenção-interpretação que
se identifica, portanto, como o aspecto gerador central do Problema Fundamental da
Comunicação.
Ao problema da necessidade e complexidade na comunicação, empreende-se a
busca de uma solução, isto é, tecnologia – para resolvê-lo, da melhor maneira possível.
Aqui reside uma outra característica essencial dos processos tecnológicos que diz
respeito ao fato de serem de natureza precisa e não exata. Enquanto uma equação
linear pressupõe e exige uma única raiz que a satisfaça, processos tecnológicos são
produzidos dentro de um intervalo complexo de possibilidades aos quais conferem
existência, mas sofrem também os efeitos de suas condições iniciais e instantâneas
de contorno tendendo, a cada instante, a um ponto previamente considerado como
ideal, factível ou desejado sem, no entanto, conseguir que tal ponto seja exatamente
jamais alcançado. Assim obtidas, as soluções serão aproximativas o que caracteriza a
tecnologia como a busca de solução a um dado problema de natureza prática, mas sem
perder de vista seus aspectos racionais, isto é, teóricos.
Com um olhar aproximativo das tecnologias para a educação, podem-se perceber
aspectos da problemática que envolve os processos didático-pedagógicos. No diaa-dia de um docente suas preocupações envolvem, fortemente, o problema da
comunicação com discentes que, em suas origens e ao final de contas, se confundirá
com o próprio Problema Fundamental da Comunicação.
Pode-se ver o educador que tem, diante de si, o arcabouço da cultura documental
e instrumental na qual se constituiu, ao menos por princípio, num expert e a qual
almeja, por dever de ofício, fazê-la próxima e assimilável pelo sujeito em construção.
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objetivo pedagógico almeja alcançar? Que meios (mídias) seriam desejáveis dispor?
Como articular o discurso dos textos, com o discurso verbal? E quanto a imprevistos
que possam surgir? Como prover processos avaliativos diagnósticos? Essas e outras
questões fazem parte do dia-a-dia dos docentes e exigem respostas, isto é, aguardam pela
autoria de soluções, autoria tecnológica. Contando com sua experiência, buscando respeitar
os pressupostos político-pedagógicos da instituição na qual, atua, os recursos midiáticos e
técnicos disponíveis, conhecendo o perfil de seu público, o melhor possível, dentre outros
norteadores, eis que o docente inicia a construção de suas soluções, enquanto tecnologias
educacionais. E o processo iniciado é de tal natureza que mesmo quando suas estratégias
didático-pedagógicas já foram definidas, o contexto instantâneo exige, a todo o momento,
ajustes de rota, através de decisões não anteriormente previstas, emprestando ao cenário
educacional notável complexidade e incerteza.
Pelo exposto pode-se perceber e identificar a natureza tecnológica, em sua dimensão
conceitual, que está no âmago dos processos pedagógico-educacionais, quaisquer
que sejam os níveis de ensino, o grupo de docentes/discentes, enfim, o público-alvo
envolvido, em instituições da educação formal, não-formal e, até mesmo, as informais,
uma vez que mesmo nestas os sujeitos interagentes carregam intencionalidades que
fazem romper com um informalismo puro ou ingênuo.
Função-autoria
Diante das considerações feitas pode-se dizer que emerge uma função-autoria
intrinsecamente vinculada ao docente em seu contexto social-profissional, o que o
torna “o autor de todos os dias”, diferenciando-o dos chamados autores profissionais
de livros didáticos, paradidáticos e outros (no sentido de uma ocupação formal), por
exemplo, mas que sem o primeiro os segundos perderiam o maior sentido de sua
existência, quando vistos na perspectiva da escola e da sala de aula, ao menos atuais.
Uma vez que o docente é autor-em-processo, ou seja, autor tecnológico, a mídia impressa
(livros didáticos e outros) terá participação nos processos educacionais enquanto
pré-selecionada – geralmente pelos docentes – e disponibilizada em bibliotecas,
adquirida, emprestada, locada, doada, vendida, furtada ou indevidamente copiada
pelos estudantes-leitores no chamado “xerox” de campus universitários, ou nas escolas
da educação básica. No entanto a função-autoria não se configuraria num pressuposto
dos docentes, mas antes seria altamente desejável que se constituísse no seio do
corpo discente, em permanente desenvolvimento, constituída nas relações sociais e
internalizadas como funções psicológicas superiores pelos estudantes.
Neste contexto, o autor educacional-tecnológico - professor ou mediador, como se
os preferir chamar, apesar das diferenciadas conotações que estes dois termos têm
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ampliado em termos de disponibilidade de informações, mas também quanto
a possibilidades de interações entre sujeitos instalados em contextos sociais
diversificados, próximos ou distantes, síncronos ou assíncronos, fisicamente
visíveis ou invisíveis aos olhos, mas não às ciberconsciências. Este docente-autor pode
carecer agora compreender, com maior profundidade e abrangência, os próprios
limites do que faz, não só a técnica, mas as teorias que as sustentam, não só as
mídias, mas as técnicas que as enlaçam e as tecnologias que as suportam, e isso
exige novos perfis profissionais, formação continuada e especializada, um olhar
mais acurado enfim.
Diante do que vem sendo exposto, conceber e organizar o Ciberespaço representa
expressar uma forma de concepção da educação, através da produção de formas
simbólicas: o ciberespaço é semiótico. Todas as considerações teóricas anteriores
podem justificar esta assertiva e validá-la.
Mapas referenciais nos processos de mediação pedagógica
Daqui para frente, na elaboração de um referencial na análise de um determinado
contexto, a partir de cada eixo adotado com um conjunto de subitens, que possam
servir como exemplares para registro, se sugere um instrumental operacional
construído, um Mapa Referencial. No entanto deve-se desde já destacar que não se
tem a pretensão de esgotar as possibilidades oferecidas por Mapas Referenciais, como
o aqui apresentado, mas tão somente de oferecer alguma possível contribuição ao
assunto da gestão de tecnologias, técnicas e mídias dedicadas à educação, no contexto
das Ciberarquiteturas.
Inicialmente serão traçados três eixos ortogonais, MTC. No eixo dos processos de
mediação (M) incluem-se, a título de exemplo, algumas modalidades de intervenção
como aula expositiva, em laboratórios, projetos etc.; no eixo das Tecnologias (T), aqui
também se incluem técnicas e mídias, inclui-se por exemplo computador, quadros
digitais equipamentos, formas de encaminhamento dos processos pedagógicos, etc.,
e no eixo das Ciberarquiteturas (C) dar-se-á ênfase aos ambientes, suas combinações
híbridas e outras soluções mais complexas.
Considere-se o Mapa Referencial que poderia se constituir no primeiro estudo
referente ao contexto educacional que se quer conhecer com maior profundidade
para, num segundo momento, poder conceber e estruturar um projeto de Tecnologia
Educacional que venha a dar conta dos mais significativos problemas identificados.
A respeito dos problemas referidos, podem ser os mesmos de natureza diversa e
situarem-se em cada um dos domínios dos eixos MTC ou entre suas interfaces.
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outro, poderão se constituir, como afirmado antes, no ponto de partida para uma
análise mais acurada e significativa visando à construção de modelos pedagógicos
mais consistentes e interarticulados com as demandas identificadas em processos
educacionais específicos.
Considerações Finais
Assim, consideradas estas estruturas recorrentes, se pode pensar em desenhar
um projeto, uma vez propiciado um maior conhecimento dos recursos e processos
educacionais da instituição. Acredita-se que estas providências possam trazer alguns
benefícios em gestão relacional e pedagógica para a escola, tais como a otimização
de recursos, a adequação das tecnologias pedagógicas a determinadas circunstâncias,
um melhor aproveitamento do espaço físico e virtual, enfim, da ciberarquitetura,
integrando mídias por meio de técnicas derivadas de tecnologias dedicadas à
educação.
Buscou-se assim configurar um eixo teórico referencial que abarcasse a
intercessão tridimensional, interfaceada, dedicada à Educação, contemplando
a mediação pedagógica, as tecnologias e as ciberarquiteturas, na superestrutura
da Cultura e Informação. Será com este olhar que se poderão rever os modelos
pedagógicos nas relações entre professor e aluno, nas instituições educativas, a
partir de uma percepção integrativa, analisando-se as áreas intercessionais de
duas a duas dimensões a fim de se conhecer criticamente seu funcionamento,
demandas e problemas, propondo-se soluções com maior potencial resolutivo.
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