
George França dos Santos

A PRODUÇÃO E CONCEPÇÃO DE CONHECIMENTO SEGUNDO

OS PROFESSORES EM AMBIENTES HIPERMIDIÁTICOS DE

APRENDIZAGEM: UMA ANÁLISE A PARTIR DO OLHAR DA

EXPERIÊNCIA

EDUCAÇÃO: CURRÍCULO

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
2006

http://www.getpdf.com


2

George França dos Santos

A PRODUÇÃO E CONCEPÇÃO DE CONHECIMENTO SEGUNDO

OS PROFESSORES EM AMBIENTES HIPERMIDIÁTICOS DE

APRENDIZAGEM: UMA ANÁLISE A PARTIR DO OLHAR DA

EXPERIÊNCIA

Tese apresentada à banca examinadora
da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, como exigência parcial para
obtenção do título de Doutor em
Educação: Currículo, sob orientação do
Prof. Dr. Fernando José de Almeida

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
2006

http://www.getpdf.com


3

BANCA EXAMINADORA

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

http://www.getpdf.com


4

Copyleft © 2006. É consentida, com a autorização do autor George França dos
Santos, a reprodução parcial ou total desta obra e sua difusão por todos os
meios eletrônicos para uso pessoal do leitor, desde que não tenha fins
comerciais.

http://www.getpdf.com


5

FICHA CATALOGRÁFICA

SANTOS, George França dos

A produção e concepção de conhecimento segundo os professores em
Ambientes Hipermidiáticos de Aprendizagem: uma análise a partir do olhar da
experiência

Programa de Doutorado em Educação: Currículo

Tese: Doutorado em Educação: Currículo

1. Ambientes Hipermidiáticos de Aprendizagem
2. Conhecimento
3. Design instrucional
4. Experiência em Dewey
5. Currículo.

http://www.getpdf.com


6

PENSAMENTO

“Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de
fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou

demasiado velho para alcançar a saúde do espírito.”
(Epicuro – 341-270 a.C.)

http://www.getpdf.com


7

Aos meus pais, Jorge e Terezinha e a minha avó

Maria Benta (in memoriam), ao Avô Antonio Geraldo

(in memoriam), Avó Nelia França e Avô Natalício

Alves (in memoriam). A minha esposa, Bete. A

minha irmã e aos meus sobrinhos: Amanda, João

Victor e Luiz Eduardo.

http://www.getpdf.com


8

AGRADECIMENTOS

Para Elizabete pela ajuda e apoio nos momentos mais complicados, cingindo-
me de força, esperança e toda a certeza que somente o amor é capaz de dar.

A toda a minha grande família e a Antonio, Rita, Edson, Maria Daguia, Evando,
pelas longas conversas.

Aos meus grandes amigos que conheci na cidade de São Paulo: Fernanda,
Bela, Nívia, Luciano, Paulão, Geiza, Danilo, Silvia, Renata, Graça e a todos aqueles que
fazem parte da minha vida;

Aos amigos florianopolitanos: jamais esquecerei dos bons tempos da Faculdade
de Filosofia, do Mestrado e Laboratório de Ensino a Distância – LED.

Aos meus grandes brothers e irmãos de infância, por estarem sempre do meu
lado: Jovani, Gilvaine, John, Val, Jailsons, Jorge, Juca, Ézio e as suas mulheres;

Ao meu mestre intelectual e espelho, Professor Doutor Fernando José de
Almeida por acreditar e se dedicar ao meu trabalho, expressando confiança e atenção.
Serei eternamente grato;

Para a banca examinadora deste trabalho, professoras doutoras: Maria Elizabeth
B.B. de Almeida, Maria Elisabette Brisola Brito Prado, Maria da Graça Moreira da Silva
e Professor doutor Fernando José de Almeida, ao convidado Professor doutor Marco
Silva e também aos professores doutores Paulo Roberto Monteiro da Costa e Isabel
Cappelletti;

Aos professores das disciplinas pesquisadas pela grande e maravilhosa
contribuição ao meu trabalho e à EaD;

Aos professores da Universidade Anhembi Morumbi: Helga Bergold Gross,
Prioste, Liliam, Fábio Fernandes, Tereza Verardo, Izabella Cerutti, Sandra Cárcamo,
Mônica, Nelson, Adriana, Delmar, Kei, Braga, Sérgios, Mariot, Hamide, Carla, Marycat,
Enzo, Bruna, Camila, Elaine, e a todos, absolutamente todos que conviveram comigo ao
longo desses dias, compartilhando bons momentos e grandiosos projetos;

A Deus e aos bons espíritos!

http://www.getpdf.com


9

RESUMO

O presente trabalho trata de um estudo sobre algumas das formas de

concepção sobre a produção do conhecimento em Ambientes Hipermidiáticos de

Aprendizagem. Conhecimento esse que possui características fundamentais

dentro do contexto contemporâneo educacional, tendo em vista os avanços nas

linguagens e tecnologias da informação e comunicação. Dessa maneira,

buscamos questionar, estudar e verificar tais características.

A tese é fundamentada nas teorias educacionais do filósofo-educador John

Dewey. Teve como suporte e objeto de estudo um conjunto de medições

desenvolvidas por um grupo de professores universitários. Docentes que foram

entrevistados e convidados a participar de um fórum de debates, cuja temática

central era a produção do conhecimento, suas características, seus processos e

por fim as diferenciações entre as modalidades presenciais e online.

Em cinco capítulos, são narrados todos os processos que incluem o

histórico, os referenciais teóricos, os princípios metodológicos, a apreciação de

estudo de caso e por fim nossas próprias análises conclusivas do trabalho.

Os elementos trazem a visão de que o conhecimento é produzido nos

AHA, mas, no entanto, existe uma série de conflitos e questões emergentes que,

em alguns casos, dificultam a sua produção. Essa observação conclusiva é o

resultado da análise dos relatos dos professores sobre o AHA, junto à nossa

apreciação frente aos casos estudados.

http://www.getpdf.com
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ABSTRACT

The present work is an investigation about some different conceptions on

the production of knowledge in Learning Hypermedia Environments. This

knowledge has fundamental characteristics inside the educational contemporary

context, regarding the information and communication technologies and

languages advances. In this context, we seek to study and to verify those

characteristics.

The thesis is based on John Dewey's educational theories and had its

support and object of study in a interaction group of developed compose by

university teachers. They were interviewed and invited to join a debate forum,

which central theme was the production of knowledge, its characteristics, its

processes and the differences between its presencial and online modalities.

In its five chapters all the processes were documented, including historic

register, theoretical references, methodological principles, the analysis of the

study and, at last, our own conclusions about the work.

These elements pointed to the conclusion that the knowledge is produced

inside the Learning Hypermedia Environments (LHE), but there are a series of

conflicts and emergent issues that, in some cases, makes its production harder.

This final conclusion is the result of the analysis of the teachers' reports about the

LHE together with our own opinions about the related cases

http://www.getpdf.com
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A Trajetória

O início: a Universidade Federal de Santa Catarina e o

Laboratório de Ensino à Distância

Em 1994/5 iniciei a carreira na área da Educação, um pouco “longe” da

EaD, trabalhando como professor substituto no ensino público do Estado de

Santa Catarina, na periferia da Grande Florianópolis. Naquele momento era

estudante de Filosofia (<www.ufsc.fil.br>), da UFSC (<www.ufsc.br>). No ano

seguinte, por conta do envolvimento com as disciplinas ligadas à Didática e à

Educação, foram-me apresentadas, pela primeira vez, as discussões sobre o

uso das tecnologias e da internet, como forma de propagação de nova

modalidade nascente: a Educação à Distância (EaD) que, talvez pelo meu

entusiasmo com o tema, fui convidado a trabalhar naquele que seria, então, em

meu primeiro projeto.

Encontrávamos na fase embrionária da EaD, na UFSC e quiçá em todo o

Brasil. Muitas pesquisas começaram a despontar naquele momento. Como

tarefa inicial, tive que pesquisar e organizar conteúdo para cd-roms

educacionais, voltados para a formação profissional. Despertaram naquele

momento alguns questionamentos e espantos: como o de perceber de que me

encontrava à frente de uma nova linguagem, uma mídia inovadora, mas ainda

sequer imaginava a sua grandiosidade e os reais reflexos que poderia trazer

para a Educação e para os campos da tecnologia.

http://www.ufsc.fil.br>
http://www.ufsc.br>
http://www.getpdf.com
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Como estudante de filosofia em formação, pensava nos desdobramentos

humanísticos desses nós e como eles poderiam influenciar os hábitos da nossa

sociedade e cultura.

Nesta linha do tempo, na UFSC, por meio do LED (<www.led.br>),

iniciavam-se alguns projetos de EaD, utilizando tecnologias de videoconferência

e de teleconferência, atendendo a grandes instituições, como SENAR, Petrobrás

e universidades privadas. Mas ainda carecia de um núcleo de internet.

Em 1997, recebi, então, o convite para compor a equipe da EaD internet,

vinculada ao departamento de Engenharia de Produção e Sistemas. Tornei-me

responsável por desenvolver o trabalho de atendimento, que chamamos naquele

então, de monitoria online. Esse primeiro projeto foi realizado com profissionais

gestores do SENAI, que estavam distribuídos por todo o Brasil. Foi o primeiro

curso em Lato sensu, oferecido integralmente pela internet, no Brasil.

Na função de gestor de monitoria, trabalhava com um mix de atividades,

desde o atendimento por telefone e e-mail, passando pela criação de scripts e

análise de usabilidade, na plataforma de aprendizagem. Criei uma equipe

multimídia para desenvolver os primeiros cursos de pós-graduação à distância,

utilizando a internet como meio.

Através do LED conheci muito da tecnologia da web, da linguagem e,

conseqüentemente, dos seus recursos, desempenhando o autor deste trabalho,

função privilegiada, desde as questões tecnológicas e de programação do

sistema até aquelas pedagógicas e didáticas, que se encontram em jogo a cada

curso desenvolvido.

Neste contexto, a grande preocupação residia no sistema de

gerenciamento e de observação dos acessos dos alunos-usuários do Ambiente

Virtual de Aprendizagem, bem como no atendimento coerente com a abordagem

pedagógica da instituição. E tais intervenções atuavam diretamente na melhoria

de novas ferramentas da plataforma proprietária que utilizava naquele momento.

http://www.led.br>
http://www.getpdf.com
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Foram desenvolvidos ainda alguns projetos que agiram diretamente

nesses ambientes, como scripts de ferramentas de chats, fóruns, e desenhos de

plataformas da aprendizagem, mais especificamente direcionado ao campo

administrativo.

Em 1999, iniciei o mestrado no departamento de Engenharia de

Produção, área de concentração então denominada de Mídia e

Conhecimento (<www.ppgep.ufsc.br>). Pesquisei a inserção dessas novas

tecnologias, aplicadas ao cenário da Educação, tendo como foco o sistema de

atendimento online dos monitores e professores, ambientes de aprendizagem e

observei as questões de uso desses ambientes, bem como a satisfação dos

alunos plugados online, nessa nova forma de acessar, aprender e construir

conhecimento.

Utilizei como estudo de caso, um curso de formação de monitores, por

mim desenvolvido em 2000, para a Rede Brasileira de Educação à Distância –

UVB. Esta pesquisa proporcionou-me um entendimento mais amplo de como os

alunos, em formação, obtinham o significado da tecnologia e de suas relações

com o aprendizado e das trocas com os colegas, também alunos e com os

professores.

A Universidade Virtual Brasileira – UVB

Em 2000, recebi o convite para trabalhar no projeto de implantação da

Rede Brasileira de Educação a Distância, ou UVB, na cidade de São Paulo.

Nesse projeto, ajudei a criar e desenvolver toda a estrutura física, humana e

tecnológica que a mesma requeria.

Tratava-se a UVB de um grupo de dez instituições, que formaram um

consórcio de universidades, distribuídas pelo território nacional; encontra-se

ainda ativa, mas conduzida por outra equipe que não mais a inicial.

http://www.ppgep.ufsc.br>
http://www.getpdf.com
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A UVB proporcionou um entendimento diferenciado do sistema de

desenvolvimento de cursos, de maneira mais abrangente. Uma nova ótica fez

parte desta etapa subseqüente, como a de perceber de forma global os

aspectos que estão envolvidos com o planejamento da EaD, e também a

possibilidade de vislumbrar a importância do trabalho interdisciplinar nesta

modalidade de ensino. Assim, constituí uma equipe de projetos e de monitoria

online, agora com perfil diferenciado do momento anterior.

Tal etapa foi marcada pela preocupação com a formação de profissionais

para a EaD. O envolvimento com os usuários-alunos e ambientes virtuais de

aprendizagem se encontrava cada vez mais vibrante e questionava-me sempre

como, por meio desses recursos, poderiam os alunos interagir e aprender mais.

A Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

No ano de 2006, encontro-me lecionando na UAM, nos cursos de Design

de Hipermídia, Marcas e Games, recaindo sob minha responsabilidade as

disciplinas de Estética, Ergonomia Informacional, Design de interfaces, na

graduação e nos cursos seqüenciais, as disciplinas online de Filosofia e Ética

Profissional.

Todas as discussões apresentadas durante a narrativa, apontam para

uma análise da linguagem da internet e de seus processos de mutação ao longo

desses 10 anos de história (1996-2006) e, em especial, ao buscar eu um

entendimento sobre a questão da hipermídia e de suas contribuições para a

sociedade contemporânea. Como professor, o ato de aprender e como

aprender online foi mais significativo.

As questões provocadas aqui e as atividades narradas, tornam-se

essenciais para o entendimento do trabalho a ser apresentado, ou seja, são

básicas para a compreensão das relações construídas entre a experiência na

http://www.getpdf.com
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Educação, na tecnologia, no mundo do trabalho e no ciberespaço. Por isso, a

necessidade atual gira em torno de explorar a hipermídia, seus ambientes e

suas colaborações, para a prática da EaD e perceber como as questões do

conhecimento são trabalhadas na rede.

http://www.getpdf.com
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INTRODUÇÃO

A primeira década deste século XXI vem consolidando os conceitos de

rede, ciberespaço e da hipermídia, enquanto linguagem. De maneira direta, tais

elementos tornaram-se alavancas de um processo crescente das formas de

trabalho, da economia e do pensar e agir contemporâneos. Visivelmente as

estruturas organizacionais produtivas e financeiras das empresas e das

universidades moldaram-se de maneira significativa de acordo com este

fenômeno global, estabelecendo novas ordens e parâmetros mercadológicos

que impulsionaram uma cultura educacional emergente, globalizada e muitas

vezes idealizada e modelada pelo mercado e pelos ditames do capital.

As discussões contemporâneas sobre a Educação e a Tecnologia

ganham, então, uma outra visão, no sentido de perceber que alguns modelos e

valores tão tradicionais à universidade, começam a ficar “obsoletos”, e que os

estilos de trabalho e até mesmo a compreensão dos processos de produção do

conhecimento adquirem outros sentidos.

Inserida neste contexto ainda em desenvolvimento, a sociedade

contemporânea criou novos desafios para os educadores, como o de pensar as

relações entre o conhecimento, a tecnologia e o ensino-aprendizagem, na era da

informação e do conhecimento.

Tais transformações, no entanto, embora chamadas de modernas,

enquanto sinônimo de melhores, nem sempre correspondem aos grandes e

finalísticos destinos da Educação.

Todo este panorama, voltado às tecnologias da informação, proporcionou,

dentre outros desafios, o crescimento da modalidade da Educação online e a

http://www.getpdf.com
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Distância, as quais foram re-contextualizadas e re-definidas nos processos

atuais. Neste sentido, para Almeida (2006)1:

Educação online, educação à distância e e-learning são termos
usuais da área, porém não são congruentes entre si. Educação
à distância é assim denominada devido à noção de distância
física entre o aluno e o professor, podendo realizar-se pelo uso
de diferentes meios (correspondência postal ou eletrônica, rádio,
televisão, telefone, fax, computador, internet etc.) e técnicas que
possibilitem a comunicação.

Prossegue, então, a autora:

Educação online é uma modalidade de educação à distância
realizada via internet, cuja comunicação ocorre de forma
síncrona ou assíncrona. Tanto pode utilizar a internet para
distribuir rapidamente as informações como pode fazer uso da
interatividade propiciada pela internet para concretizar a
interação entre as pessoas, cuja comunicação pode se dar de
acordo com distintas modalidades comunicativas...

Nos últimos cinco anos (2001-2006), observamos um crescimento intenso

na oferta de cursos online sejam eles livres, graduações, disciplinas isoladas,

especializações e disciplinas corporativas, ditados pela pressão do crescimento

do ensino médio em todo país e pela demanda de vagas no ensino superior,

acrescido do baixo nível de formação dos cursos universitários que forçam o

aluno a buscar complementação nas modalidades online, dentro das suas várias

possibilidades.

Na verdade, tais transformações estruturais e discursos, em parte, são

compreendidos pelas novas gerações de pessoas e traduzem de maneira direta

um novo comportamento e uma relação de vida, que compartilham as

potencialidades de determinada realidade e também de um ciberespaço em

mutação no grande processo evolutivo. As premissas desse discurso

impulsionam a refletir sobre uma sociedade que disponibiliza simultaneamente e

em grande velocidade múltiplos conhecimentos, múltiplas violências, múltiplas

1 ALMEIDA, M. E. B. Educação a distância e tecnologia: contribuições dos ambientes virtuais de
aprendizado. Disponível em: <http://www.anped.org.br/26/trabalhos/mariaelizabethalmeida.rtf>.
Acesso em: 8 mar. 2006.

http://www.anped.org.br/26/trabalhos/mariaelizabethalmeida.rtf>.
http://www.getpdf.com
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preferências de pensar e agir, que se tornam coletivas, interconectadas,

atualizando-se velozmente.

A sociedade vive em um devir exteriorizado pelas linguagens, pelos

grupos sociais e pelas suas inconstâncias, inseguranças e pluralidade, que nem

sempre é acompanhada, ou pelos menos entendida pela escola, que ainda se

comporta de forma tradicional, mesmo frente às mais avançadas tecnologias.

Deparamo-nos com um estado de insegurança e de incerteza sobre o futuro,

sobre o individual e o coletivo, em especial no novo mundo do trabalho, ou

mesmo na nova economia capitalista. Ou como diria o sociólogo Bauman (1997,

p. 32):

O sentimento dominante, agora, é a sensação de um novo tipo
de incerteza, não limitada à própria sorte e aos dons da pessoa,
mas igualmente a respeito da futura configuração do mundo, a
maneira correta de viver nele e os critérios pelos quais julgar os
acertos e erros da maneira de viver. .... o mundo pós-moderno
está-se preparando para a vida sob uma condição de incerteza
que é permanente e irredutível.

Neste sentido, por muito tempo temos procurado rever e relacionar as

novas significações da palavra conhecimento, como é ele gerado como tal e

como sói ser fruto de uma sociedade e das relações de comunicação.

Quando no início do século XX, os pensadores manifestaram o interesse

por conhecer as formas e preferências de aprendizagem das pessoas,

desenvolveram eles amplas teorias que refletiam e continuam influenciando boa

parte do pensamento acadêmico. Embora diferenciadas, elas revelam

basicamente um problema central: o conhecimento. Indiferentemente de uma

epistemologia genética, de uma teoria da análise comportamental, ou mesmo de

uma visão derivada do pragmatismo, no âmago dessas discussões buscamos

sempre a clareza de como os processos do conhecimento ocorrem e passam a

ser um dos seus eixos centrais.

http://www.getpdf.com


24

Questionar sobre a produção do conhecimento em Ambientes

Hipermidiáticos de Aprendizagem (AHA) requer relacionamento direto com as

amplas formas de perceber as suas construções, e de saber de que forma os

cenários contemporâneos podem obter respostas significativas para tais

questões. Neste sentido, para fundamentar o presente trabalho serão

resgatados elementos básicos da teoria do filósofo e educador americano John

Dewey (1859 –1952), como meio de relacionar os sentidos da experiência, da

significação por parte do aluno, que o cenário contemporâneo acaba por exigir.

O sentido de voltar a um autor que parece já incorporado à literatura educacional

brasileira é o de resgatar para dar base sólida a muitas discussões que partem

de outros autores, como Piaget, Vygotsky ou Papert desconsiderando que

muitos aspectos desta base já foram ditados por John Dewey ou mesmo por

Skinner, embora este último não seja objeto de nosso trabalho.

A moda de discutir todos os processos cognitivos, à luz do construtivismo,

tem feito que desconheçamos e desconsideremos as demais teorias que

subjazem às práticas e à eficácia da aprendizagem online. E, é neste sentido,

que esta tese quer contribuir: favorecer as bases conceituais que marcam os

conceitos e as práticas de ensino-aprendizagem online, com os AHA.

Cabe uma reflexão sobre a fala de Almeida, F. (2001, p.18), onde relata

que:

A aprendizagem não é algo espontâneo nem automático. A
simples exposição dos jovens às informações desconexas,
mesmo que coloridas e multidiáticas, não geram aprendizagem e
muito menos educação. Educação é um complexo processo que
supõe intencionalidade.

O problema da pesquisa

Comentamos muito a respeito das múltiplas qualidades – e quase

miraculosas, pensam alguns – da Educação a Distância (EaD) e AHA, para a
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aprendizagem dos alunos nos cursos online. Os meios tecnológicos

freqüentemente se tornam tão importantes que os conteúdos e os significados

da aprendizagem ficam quase esquecidos e sua funcionalidade última da

aprendizagem torna-se sombra ou nuvem passageira.

Frente à experiência de lecionarmos em cursos superiores online e

presenciais, a questão que surge, neste momento, refere-se à observação e

diferenciações que estão cada vez mais entrelaçadas entre idéia de informação

e conhecimento e, como tais, são trabalhadas e entendidas nos AHA. Haverá

de fato uma contribuição destes ambientes para novas formas de

aprendizagem? Ou poderão os professores trabalhar os ambientes com as

mesmas habilidades e formatos, porém de forma mais ágil e significativa para os

alunos?

Neste sentido, torna-se importante que apresentemos o tema da

pesquisa, inserido da seguinte forma: As características da produção do

conhecimento em AHA – quais são elas e como ocorre tal processo.

O problema, então, nesta pesquisa, diz respeito à ausência de clareza

sobre os reais impactos do uso das tecnologias na aprendizagem e do

desconhecimento do tipo de sua eficácia. Há sempre um forte conflito entre a

modernidade dos instrumentos tecnológicos e sua inerente qualidade na relação

do ensino com a aprendizagem. Ela é falsa, caso seja entendida como algo

espontâneo, que não exige práticas docentes claras, novas e sem facultar à

aprendizagem, neste meio, nem produzindo uma nova significação. Tais

práticas exigem um novo professor, com qualidades diferentes, mais exigentes e

atentos aos novos conceitos do ato de educar e da nova sociedade, não por

justa natureza. Mas sempre o professor, mediador, articulador é a pessoa que

cria possibilidades de produção do conhecimento, em parceira com os seus

alunos, dentro dos ambientes de aprendizagem
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Tal problema traz em sua essência um questionar voltado às práticas

docentes e tecnológicas, utilizadas em cursos online e foi mapeado e construído

pelas inquietações, indagações, indignações, leituras, entrevistas, bibliografias,

acessos a AHA, desenvolvimento desses ambientes e de conteúdo para EaD,

suscitados ao longo desses cinco anos de trabalho.

Objetivo geral

Esta tese tem como objetivo descrever, verificar e refletir como os

processos de produção do conhecimento ocorrem nos alunos, na visão do

professor, em Ambientes Hipermidiáticos de Aprendizagem, em disciplinas

online de cursos presenciais de graduação e de graduação seqüencial.

Apresentamos como referencial e suporte, neste percurso, a filosofia

educacional de John Dewey, a partir de suas obras: Como pensamos (1959),

Democracia e Educação (1964), Cultura e indústria e Educação (2002) e, em

especial,2 o livro Experiência e Educação (1979), além de livros de

comentadores da obra do autor, dentre eles principalmente Anísio Teixeira. É

interessante destacar também que verificamos alguns dos fundamentos de

Skynner nos planejamentos destes ambientes, em relação aos conceitos de

design instrucional.

Objetivos específicos

• Descrever as características da mediação pedagógica, pelos

professores participantes, sob a ótica de Dewey;

• Relatar as capacidades de interatividade do AHA;

2 Ler em prefácio: BARBOSA, Ana Mae. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. São
Paulo: Cortez, 2002.
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• Diferenciar, pela experiência obtida, algumas das características que

norteiam o planejamento dos ambientes (design instrucional) e os

processos do conhecimento, na sua produção online e presencial.

Hipóteses

Diante do problema acima apresentado, surgem as hipóteses baseadas

na prática e no contato direto com a modalidade percebendo que os AHA criam

uma ecologia que permite condições de experimentação, testes, comparações,

simulações, generalizações que marcam os experimentos e constituem

importante passo para aprendizagem grupal e individual. Assim, podemos

especificar mais as hipóteses da seguinte forma:

§ Os AHA favorecem as condições ambientais para a aprendizagem em

disciplinas online, nas universidades, na visão do professores;

§ Os professores encontram-se em sintonia com tais ambientes, criando

condições para esse processo a fim de favorecer a aprendizagem

significativa do aluno;

§ Os professores pouco distinguem as formas de aprendizagem do aluno,

seja no ambiente virtual seja no ambiente presencial de sala de aula.

Estrutura do trabalho

O presente trabalho conta com uma organização articulada, totalizando

cinco capítulos estruturados, dentro de temáticas específicas. Propusemos a

seguinte divisão:

O Capítulo 1, apresenta um cenário histórico da tecnologia educacional

relacionando elementos dos processos de EaD. Relata também, na introdução,

a idéia de informação frente às tecnologias da informação. Por fim, buscamos
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conceituar, de maneira geral, sobre AHA. O Capítulo 2, por sua vez, destaca a

fundamentação teórica do trabalho, discutindo John Dewey e os aspectos da

sua teoria, pertinentes ao trabalho. No Capítulo 3, condensamos as questões

metodológicas realizadas na pesquisa, para obtenção dos resultados, e

analisamos o processo da produção do conhecimento por meio das entrevistas

realizadas online. No Capítulo 4, ocorre a análise dos dados, sendo os mesmos

correlacionados com a abordagem e a reflexão filosófica apresentadas no

trabalho. E, finalmente, o Capítulo 5 é encerrado com as conclusões e

considerações finais, a reflexão sobre o processo da pesquisa. São inclusive

apontadas e desenvolvidas analogias com outras questões em destaque.

Num primeiro momento, tomamos conhecimento dos objetivos,

delimitações e universo da presente pesquisa. No próximo capítulo

apresentaremos um panorama geral, fundamentado nos AHA e nos processos

de EaD.
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Capítulo 1

Tecnologia, conhecimento, ambientes hipermidiáticos de

aprendizagem e design.

“A educação é um processo social, é
desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a
própria vida.”

John Dewey
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1.1 Tecnologia e Educação

Apresentaremos e discutiremos, neste primeiro capítulo, o cenário

histórico da tecnologia educacional, relatando elementos dos processos de EaD.

Descreveremos, também, a idéia de informação e conhecimento frente às

tecnologias da informação. Por fim, buscaremos conceituar o termo Ambiente

Hipermidiático de Aprendizagem e suas relações com o design instrucional, no

sentido de apresentar algumas implicações sobre o seu processo de interação,

e como há o gerenciamento desse processo por meio das suas ferramentas.

Desde as gerações passadas, em especial a partir da segunda metade do

século XX, o assunto sobre a inserção da tecnologia em sala da aula repercute

de diferentes formas entre os professores e alunos. Essas vão deste o uso do

vídeo, rádio, TV, áudio, cartazes até comunidades de aprendizagem, ambientes

de colaboração online, o hipertexto, a hipermídia e, também, os aspectos

ideológicos e filosóficos que norteiam as situações de ensino.

Passamos por diversas tecnologias e pelas mais variadas propostas de

mediação possíveis, que oscilam desde o uso da máquina de Pressey3 à

webconferência, indo também a trabalhos colaborativos, além de outras

possibilidades tecnológicas ao longo de quase 90 anos. Exemplos desta

questão, são as formas com as quais cada geração, que vivenciou a EaD,

observou o desenvolvimento da discussão sobre a tecnologia, em especial as

atividades educacionais à distância.

3 Segundo Skinner (1972, p. 29): Estas máquinas, como Pressey indicava, podiam não só testar
e avaliar, podiam também ensinar. Quando um exame só é corrigido e devolvido depois de uma
demora de horas ou dias, o comportamento do aluno não se modifica apreciavelmente.
O resultado imediato fornecido pelo aparelho de auto-avaliação, entretanto, pode ter um
importante efeito educativo. Pressey indicou também que estas máquinas podiam melhorar a
eficiência de um outro modo. Mesmo numa classe pequena, o professor geralmente sabe que
está indo muito devagar para alguns alunos e muito depressa para outros. Aqueles que
poderiam ir mais depressa sofrem, e aqueles que deveriam ir mais devagar são mal ensinados e
desnecessariamente castigados pelas críticas e insucessos. A instrução com máquinas permite
que cada aluno progrida no seu próprio ritmo.

http://www.getpdf.com


31

Temos, então, um conjunto de gerações que se apresentam com

características tecnológicas e pedagógicas diferenciadas. Poderíamos mapear,

rapidamente, quatro gerações de EaD4. A primeira caracteriza-se pelo utilização

do correio e de materiais impressos. A segunda geração pelo uso da rádio e

televisão. A terceira pela internet, satélite e informática. A quarta geração pelo

correio eletrônico, chat, computador, internet, transmissões em banda larga,

interação por vídeo e ao vivo, videoconferência, fax, papel impresso.

Outro fator importante ao processo é o conhecimento da grande adesão

aos cursos online no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro Estatístico de

Educação Aberta e a Distância – ABRAEAD/2006, tendo como fonte o site

<http://www.universia.com.br>5, relata-nos o seguinte:

o número de alunos matriculados em cursos de graduação, pós-
graduação e seqüenciais à distância cresceram 88,7% no ano
passado em relação a 2004. Em 2005, foram 300.826
estudantes contra 159.366 no ano anterior. A quantidade de
cursos também cresceu. Em 2004, eram 382; em 2005 o
número saltou para 467 cursos, um aumento de 22,2%. ...
Considerando todos os níveis (federal, estadual e municipal), a
educação a distância teve 504.204 alunos em 2005 em cursos
oficiais, um aumento de 62,3% em relação a 2004. A quantidade
de pessoas que estudou a distância no ano passado em cursos
oficiais e não-oficiais ultrapassa 1,2 milhão de estudantes.

Estas questões, voltadas às aplicações do uso das tecnologias no meio

educacional, desencadeiam, também, diferentes formas de questionamentos

sobre as necessidades reais dos processos tecnológicos, sobre a preparação de

professores e até mesmo sobre o tecnicismo ocasionado pelo modismo do uso ,

pelo despreparo de alguns articuladores e pela falta de recursos pessoais e

tecnológicos para a realização de um projeto. No fundo, indagamos: qual a

eficácia e real diferença entre as formas tradicionais de Educação e aquela à

distância?

4 Fontes diversas – informações gerais sobre as gerações de EaD.

5 Fonte: <http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?materia=11413>. Acesso em: 7 ago.
2006.
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Historicamente, na maioria dos casos, todas essas questões foram

geradas a partir de algum tipo de estranheza inicial, que são mais evidentes

entre o próprio corpo docente. Tal fenômeno ocorre como forma de lembrar

que, ao longo da nossa História, as discussões sobre o uso das tecnologias na

Educação despertaram polêmicas e, às vezes, até medo. Isto aconteceu, em

especial, entre os mais conservadores, pelos menos informados ou por aqueles

que temiam as mudanças que, em casos extremos, poderiam servir de

desculpas para manobras políticas.

Neste sentido, informa-nos Lion (1997, p. 23) que:

A tecnologia aparece, na cena educacional, como algo
imprescindível e temível ao mesmo tempo. “É preciso” ensinar
informática, “é preciso” por vídeos, mesmo que nem sempre se
saiba para que, “é preciso” dinamizar as classes porque as
crianças seguem o ritmo do zapping, etc. Estas e outras frases
nos levam a questionar: o que faz o sistema educacional com as
produções tecnológicas? Qual é o seu lugar nas escolas? Qual
é o impacto das novas tecnologias da informação e comunicação
nos professores? Quais são as ligações entre produção,
tecnologia educacional e sua inserção num projeto pedagógico?

Tais aspectos são questionados e se encontram presentes no papel da

escola, dos projetos pedagógicos, dos novos currículos, das tecnologias da

informação e comunicação e geram, em todos aqueles que atuam no ensino, um

novo “espanto”, no sentido de presenciar as diferenciadas formas de atentar às

práticas didáticas. Tais práticas que vêm, revêem conceitos, constroem novos

olhares na relação aluno-professor, propõem a discussão das evoluções

tecnológicas e a forma de como incidem no olhar sobre o processo pedagógico

atual.

Neste percurso, os entendimentos sobre os processos tecnológicos se

fazem atrativos por representarem a compreensão de novas formas de produção

de conhecimento, de significações e de re-significações comuns ao processo de

ensino-aprendizagem. Assim, o debate sobre a tecnologia educacional
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apresenta-se, nesse momento, não como forma de reconceituá-la, mas de

entendê-la, em especial, na dinâmica histórico-social dando

suporte à compreensão do objeto de pesquisa e das realidades que norteiam

todo o processo. Por isso, como afirma Litwin, apud Maggio (1997):

Entendemos a tecnologia educacional como o corpo de
conhecimentos que, baseando-se em disciplinas científicas
encaminhadas para as práticas do ensino, incorpora todos os
meios ao seu alcance e responde à realização de fins nos
contextos sócio-históricos que lhe conferem significação.

A tecnologia educacional, sob a ótica do processo, está presente como

forma de entender e ver a cultura, o meio, a realidade social e o crescimento

político e estrutural em que as pessoas se auto-submetem, no processo de

ensinar e aprender. Tais processos incidem, diretamente, na articulação dos

currículos, os quais, então, são entendidos como um conjunto que abrange

vários elementos, além de inter-relações com a realidade dos alunos, da

instituição, de todos os envolvidos e das várias influências ético-políticas que o

compõem.

Por conta de todos os conflitos, enraizados no centro dos conceitos

educacionais, faz-se necessário elucidar as diferenças entre as concepções

educacionais tradicionais e as “novas”. Assim sendo, o ponto de partida da

análise dessa ‘nova’ concepção, enquanto pedagógica6, é perceber e

experimentar como o conhecimento é produzido. Tal questão é de suma

importância para o desenvolvimento deste trabalho, uma vez que essa

discussão garante o entendimento histórico das bases conceituais sobre o

conhecimento no ocidente e, também, como esses conceitos foram utilizados

pela escola no transcorrer do tempo.

Conseqüentemente, todo esse debate sobre conhecimento desencadeará

nos AHA, enquanto ambientes organizadores e possibilitadores da

aprendizagem, e nos processos de Design Instrucional, mesmo que

6 Nos próximos capítulos descrevemos mais sobre ela e sobre as suas fundamentações teóricas.
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implicitamente na sua proposta. Por isso, vamos buscar as bases e ampliar a

concepção de conhecimento, utilizando como referencial principal a teoria de

John Dewey, para que possamos analisar profundamente o assunto, além de

refletirmos mais sobre os seus impactos no meio educacional.

Neste sentido, o que já começamos a observar são as questões que

podem determinar e orientar a prática do currículo no cenário contemporâneo,

observando as mudanças de linguagens, tecnologias e conceitos atuais. A visão

que os professores têm desta forma de trabalho, ajudar-nos-á neste caminhar.

Por essa razão, cabe, neste momento, inserir ao discurso uma reflexão sobre

informação, conhecimento e tecnologia, assim como também os AHA na

tecnologia educacional.

1.2 AHA na era da informação e do conhecimento

Informação e conhecimento – Levando-se em consideração todas as

questões históricas e estruturais, a discussão contemporânea sobre a Educação

e a tecnologia ganha uma outra visão, no sentido de perceber que alguns

modelos e valores, tão tradicionais às universidades e às instituições de ensino,

começam a ficar obsoletos, e que os estilos de trabalho, e até mesmo a

compreensão dos processos de produção do conhecimento, adquirem novos

sentidos.

As informações estão mais acessíveis e, com maior rapidez, chegam às

residências e computadores. Como reflexo, as tecnologias começam a se

integrar na vida cotidiana das pessoas, pois cada vez mais se vendem

celulares,I-pods, PCs, MAC’s, Notebooks, Palmtops, todos conectados à rede e

sempre oferecendo múltiplas e inovadoras possibilidades de acesso à

informação. Diariamente há um bombardeamento, tanto na empresa, como em

casa e, em especial, na escola, feito por um arsenal sempre maior de

informação que amplia, de forma avassaladora, seus limites.
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Em decorrência deste novo cenário, cujas tecnologias da informação

ganham novas dimensões, torna-se importante fazermos a diferenciação entre a

informação e o conhecimento, ou até mesmo questionar se isso é realmente

possível. Assim, a idéia de conhecimento passa por uma discussão sobre a sua

natureza, ou seja, quais as diferenças estruturais entre a idéia de informação e

conhecimento, na era da tecnologia e da hipermídia. Podemos afirmar que esta

discussão é contemporânea porque representa a superação de tratamento do

conhecimento e informação de forma equivalente.

Em Roszak, apud Wurmam (1991, p. 36), observamos que:

informação não é conhecimento. Você pode produzir dados
primários em massa e incríveis quantidades de fatos e números.
Mas não pode fazer produção em massa de conhecimento, que
é criado por mentes individuais, partindo de experiências
individuais, separando o significado do irrelevante, realizando
julgamentos de valor.

De forma ampla o conhecimento designa: ato ou efeito de conhecer;

informação, ciência; consciência de si mesmo7. Num sentido mais filosófico e,

de certo modo mais cronológico, a idéia de conhecimento passa por várias

definições, sejam em Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, Descartes e outros

filósofos. Quem sabe poderíamos até temperar parte dessas idéias e conceitos,

valendo-nos de um pouco de ceticismo, utilizando-nos, também, Montaigne ou

mesmo Hume. Poderíamos, então, fazer um apanhado temporal das suas

variações, ou mesmo, explorar individualmente cada autor, mas, no entanto, a

experiência grega nos basta, por ter em Platão e em Aristóteles as suas

dimensões mais fortes, empregadas ao longo dos tempos.

7 Desta definição, vinculada ao senso comum, nasce a terminologia utilizada pelo dicionário
Aurélio para definir o conceito de conhecimento. Obviamente ele não será utilizado de maneira
comparativa com outros autores, mas sim como fonte comum.
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Resgatando nossos mestres gregos, em especial Platão8, a sua teoria

dualista proporciona uma aparente divisão de mundos, os quais determinam

diretamente a noção de conhecimento. Neles é valorizada a universalidade, a

perfeição interiorizada pela idéia de essência presente nas coisas ideais,

desconsiderando as sensíveis. No sensível, não há verdade, há somente sua

representação, cópia daquilo que são modelos exatos. É o que os gregos

chamavam de doxa, quer dizer, não há conhecimento, apenas opinião, que é o

sentido original desta palavra.

Para Abrão (Coleção os pensadores, 2004, p. 51) num sentido platônico

conhecer é:

reconhecer, lembrar-se das idéias que foram contempladas pela
alma, mas esquecidas por causa do apego do corpo às coisas
sensíveis. A alma possui essas capacidades de reconhecer as
idéias porque de certo modo participa do mundo inteligível: como
as idéias, ela é imaterial, incorpórea e impalpável, constituindo
um elo de ligação que ainda mantemos com o inteligível.

Lembra Cortella (1998, p.86) que:

De acordo com Platão, nossa alma já conheceu a maior parte das
verdades e ...as esqueceu ao ganhar corpo. Por isso, é preciso
reconhecer (conhecer de novo) cada uma delas que está coberta;
é imprescindível delas lembrar novamente. Dessa forma, aprender
é recordar, conhecer é descobrir.

8 Durante o trabalho veremos que a tese platônica será muito discutida por Dewey, em especial
por referenciar o dualismo, o qual, segundo o autor, relaciona-se com os conceitos da escola
tradicional. No entanto, neste momento a tese platônica nos dá suporte para entender as idéias
atuais e convencionais de conhecimento como processo já estabelecido, ou seja, determinado.
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No Mito da Caverna, relatado por Platão, podemos refletir, então, como se

processa o bem e o belo e, particularmente, como estas relações de

entendimento se dão entre o visível e o sensível. Relata Sócrates a Glauco:

Quanto à subida à região superior e à contemplação dos seus
objetos, se a considerares como a ascensão da alma para a
mansão inteligível, não te enganarás quanto a minha idéia, visto
que também tu desejas conhecê-la. Só Deus sabe se ela é
verdadeira. Quanto a mim, a minha opinião é esta: no mundo
inteligível, a idéia do bem é a última a ser apreendida, e com
dificuldade, mas não se pode apreendê-la sem concluir que ela é
a causa de tudo o que de reto e belo existe em todas as coisas;
no mundo visível, ela engendrou a luz; no mundo inteligível, é
ela que é soberana e dispensa a verdade e a inteligência; e é
preciso vê-la para se comportar com sabedoria na vida particular
e na vida pública.

Neste sentido, o conhecimento ganha uma dimensão de universalidade, e

perfeição moral que fundamentará muito das teorias do conhecimento

ocasionando, a posteriori, uma compreensão dualística responsável por uma

visão que será adotada por muitas gerações no âmbito das ciências.

No que tange à compreensão do que é conhecimento, é difundido que é

apenas um atributo individualizado. Atributo este pouco relacionado com o que

acabamos de perceber das teorias clássicas, embora apresente um panorama

histórico-filosófico de como a sociedade ocidental construiu suas interpretações

e crenças sobre o conhecimento e, conseqüentemente, como essas foram

absorvidas pela escola ao longo dos tempos.

Em seu livro, A educação a distância em trânsito, Peters (2002, p. 319-

320) faz uma ampla discussão sobre o conhecimento, em especial a respeito de

como a sociedade contemporânea o entende, e quando ela passou a tomar

posse desta noção, que é eminentemente histórica e cultural. Assim, o autor

relata que:

...o conhecimento é sempre ministrado em sociedade, o que
acontece individualmente, dependendo da localização de seu
portador. O conhecimento se desenvolve de uma maneira
individual porque não apenas as precondições cognitivas nos
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indivíduos são diferentes, como também porque a história de
vida de cada indivíduo produz um efeito sobre o conhecimento...

O conhecimento é criado nas mentes dos indivíduos por
intermédio do desenvolvimento e da correção das estruturas de
conhecimento particulares.

Peters, desta forma, faz uma apresentação contemporânea da idéia de

conhecimento, em especial no que tange às relações oriundas da “sociedade do

conhecimento”, a qual denota forte envolvimento com a tecnologia e com as

suas linguagens. Contudo, retornando aos gregos, no seu sentido clássico,

especificamente em Aristóteles, o conhecimento se faz pelos sentidos,

aproximando-se do sensível, o que descaracteriza, em grande parte, a filosofia

do seu antecessor. Vemos, então, uma noção de conhecimento muito mais

atrelada aos sentidos e às abstrações, relacionando-se de forma estreita aos

processos e à natureza das coisas que são observáveis.

De acordo com Abrão (Coleção os pensadores, 2004, p. 56):

Para Aristóteles, o conhecimento é esse processo de abstração
pelo qual o intelecto produz conceitos universais que, ao
contrário de Platão, não existem separadamente das coisas e do
intelecto.

Numa percepção mais aristotélica, reconhecendo todas as semelhanças e

divergências relativas a Platão, o entendimento do conhecimento ganha

proporções diferenciadas, no sentido de que assume uma dimensão muito mais

relacionada à “prática” e aos “processos”, embora, em outros momentos,

continue assumindo as características metafísicas do seu mestre. Os

conhecimentos, segundo Aristóteles, passam, assim, pelos reconhecimentos

dos sentidos, do olhar, das formas com as quais nos relacionamos com a

linguagem e os objetos do mundo; por isso, os aristotélicos tendem a um

envolvimento do conhecer com o fazer, sentir e abstrair.

Aristóteles e Platão marcaram, no ocidente, todos os caminhos que

seriam traçados pela filosofia e pela cultura ocidental nos próximos 2000 anos,

passando pela Idade Média, pela Modernidade e pela Contemporaneidade. São
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os responsáveis, ainda, por grande parte do pensar que se reflete na sociedade

e, conseqüentemente, nas questões que fundamentaram a escola e a forma de

ensinar da atualidade. No Capítulo 2, essas tendências e influências serão

percebidas diretamente na teoria de Dewey. Skinner também será referenciado,

como forma de entendermos a sua teoria e como possibilitou o início da

discussão da tecnologia na educação.

As questões seguintes valerão como forma de assinalar, mesmo que

provisoriamente, a distinção entre a informação e conhecimento. Na verdade,

observaremos, no processo, que ambas se completam e que os conceitos atuais

tecnológicos se valem deste cenário para retratar as ideologias, embora em

muitos momentos “subtendidas” ou mesmo estabelecidas no desenvolvimento

das suas ferramentas de aprendizagem.

Essa discussão também ganha significado a partir do momento que

percebemos como os agentes da pesquisa, neste caso, os professores

colaboradores, relacionam-se com tais processos. Isso não quer dizer que tal

distinção ou visão, seja estabelecida na prática, mas, de certa forma, os seus

reflexos podem incidir nas formas de mediação da produção do conhecimento

online no AHA, desenvolvidas pelos professores, uma vez que a internet,

enquanto meio de comunicação, possibilita uma inserção muito ampla no

dimensionamento informacional, gerando uma gama altíssima de recebimento e

de assimilação de dados.

1.2.1 A informação

Percebemos que a informação se distingue do conhecimento pela sua

própria natureza de servir, como articuladora e até mesmo antecipadora do

conhecimento.

Peters (2002, p. 316), ao fazer distinção entre a informação e o

conhecimento na sociedade contemporânea, apresenta-nos o seguinte quadro:
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QUADRO 1
DISTINÇÕES ENTRE A INFORMAÇÃO E O CONHECIMENTO,

NA ERA CONTEMPORÂNEA
Informação Conhecimento

Tende a ser econômica-industrialmente
marcado

Tende a ter interesses de uso no curto
prazo

Não limitado por padrões

Distanciado dos indivíduos

Não fixo localmente, global

Independente do tempo

Desprendido da sociedade

Culturalmente distanciado

Mais dinâmico

Independente dos outros tipos de
conhecimento

Disseminado à velocidade da luz

Crescimento exponencial

Processo externo

Retenção extra-humana

Tendência ao fracionamento, distribuição

Novos tipos complexos de informação

Demarcações específicas de mídia
sobrepujadas

Comunicações estendidas local e
temporalmente

Contato com a realidade de “presença
remota”

Realidade intermediária

Distanciada da situação social

Sem qualquer significado central
antropológico

Tende a ser institucionalizado

Interesses de utilização estáveis, de longa
duração

Orientado para padrões

Ligado à consciência do portador

Fixo no tempo

Integrado à sociedade

Adaptado culturalmente

Mais estático

Limitado ao conhecimento diário e anterior

Disseminado lentamente

Crescimento lento

Processos internos

Retenção concentrada nas pessoas

Tenta alcançar completude, inteireza

Tipos habituais de conhecimento

Demarcações específicas de sujeito
fortalecidas

Demarcações específicas de mídia
presentes

Comunicação restrita local e
temporalmente

Contato com a realidade presente

Contato com a realidade

Realidade

Ancorado socialmente

Importante dimensão antropológica

Fonte: PETERS, Otto. A educação à distância em transição: tendências e desafios. São
Leopoldo, RS: UNISINOS, 2002.
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Cabe salientar que, em seu trabalho anterior, fornece algumas definições

que são importantes para o entendimento do quadro mas que, de certo modo,

pode ser utilizado, neste momento, com forma de visualizar, mais amplamente,

as divergências entre as duas noções.

Algumas teorias da informação apontam também para formas e

classificações diferentes da própria informação, que podemos observar em

nosso cotidiano. Wurmam (1991) acredita que somos capazes de entender os

tipos de informação por meio de uma analogia, uma representação por anéis

sobrepostos que têm valor de significações diferenciadas.

A Figura 1, abaixo, descreve, com mais exatidão, o que cada uma dessas

partes representa.

FIGURA 1
TIPOS DE INFORMAÇÃO REPRESENTADOS POR ANÉIS SOBREPOSTOS

Fonte: WURMAN, Richard Saul. Ansiedade de informação: como transformar
informação em compreensão. São Paulo: Cultura, 1991.

Informação Interna

Informação Conversacional

Informação Noticiosa

Informação de Reflexão

Informação Cultural
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QUADRO 2
TIPOS DE INFORMAÇÃO

Informação Interna (primeiro anel): São as mensagens que governam os

nossos sistemas internos e externos e possibilitam o funcionamento do nosso

corpo.

Informação Conversacional (segundo anel): São as trocas formais e

informais, as conversas que mantemos com as pessoas a nossa volta, sejam

amigos, parentes, colegas de trabalho, estranhos na fila de embarque.

Informação de Reflexão (terceiro anel): A informação que opera os sistemas

do nosso mundo – ciência e tecnologia. Essa informação pode ser qualquer

coisa, desde um manual de Física Quântica até a lista telefônica ou o dicionário.

Informação Noticiosa (quarto anel): Informação transmitida pela mídia sobre

pessoas, lugares e acontecimentos que talvez não afetem diretamente a nossa

vida, mas podem influenciar nossa visão de mundo.

Informação Cultural (quinto anel): Abrange História, Filosofia e Arte, qualquer

expressão de uma tentativa de compreender e acompanhar a nossa civilização.

Informações colhidas nos outros anéis são incorporadas aqui para construir o

conjunto que determina nossas atitudes e crenças, bem como a natureza de

nossa sociedade como um todo.

Fonte: WURMAN, Richard Saul. Ansiedade de informação: como transformar
informação em compreensão. São Paulo: Cultura, 1991.

É importante notar, a multiplicidade da natureza informacional e os

diferentes tipos de informação, decorrentes dos elementos, no sentido de serem

mais instintivos e mais complexos.
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Simplificando, e sem nos remetermos diretamente às analogias formais

da História, ou sobre as teorias do conhecimento, podemos verificar um fato que

se evidencia para o nosso esclarecimento: a percepção de que o conhecimento

acontece no transcorrer da vida, nos fatos cotidianos, que são construídos pelas

significações, pelas reflexões, pelas vivências e ações que os indivíduos

realizam. Desta forma, poderíamos, quem sabe, arriscar a noção de que o

conhecimento se dá no tempo e na História da humanidade , atrelado a

determinados tipos de associações, convenções e verdades, os quais

fundamentalmente estão vinculados à idéia de saber e de cultura.

1.3 Ambientes hipermidiáticos de aprendizagem e as suas relações

A partir do final da década de 60, o conceito assim como o entendimento

da idéia de rede e de hipermídia sofreram uma série de avanços e de evoluções

técnicas. Desde a Arpanet aos mais contemporâneos sistemas de web, a

linguagem do ciberespaço teceu um caminho de sentidos e de múltiplas

possibilidades trazidas por um conjunto de tecnologias, de culturas e de

filosofias que, vinculadas às discussões político-econômicas e estruturais,

moldaram de maneira direta o comportamento comunicacional de toda a nossa

geração. Isso trouxe impactos profundos às formas de relacionamento, de

profissionalização e perspectiva de mundo.

Parafraseando Castells (1997, p 7), nas páginas iniciais de uma de suas

obras, vem a seguinte reflexão:

A internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da
informação é hoje o que a eletricidade foi na Era Industrial, em
nossa época a internet poderia ser equiparada tanto a uma rede
elétrica quanto ao motor elétrico, em razão de sua capacidade de
distribuir a força de informação por todo o domínio da atividade
humana...
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Ainda para Castells (1997, p 7), em especial sobre a sua cultura:

A cultura da internet é a cultura dos criadores da internet. Por
cultura entendo um conjunto de valores e crenças que formam o
comportamento; padrões representativos de comportamento
geram costumes que são repetidos por instituições bem como por
organizações sociais e informais.

Lévy (2001, p.130-131) também aponta para essa visão globalizante e

surpreendente que demarca a nossa época e as dimensões desse ciberespaço

em construção, que traz em si a marca de uma nova cultura, e utilizando a

música como referencial. Segundo o autor,

Quando escutamos os japoneses tocando Beethoven ou os
chineses cantando Verdi, não devemos pensar que eles foram
seduzidos pela música “ocidental”. Essa música não é “ocidental”,
é universal, e isso porque ela pode tocar o coração de todos. Da
mesma forma, a contribuição dos ritmos africanos ou das
sonoridades indianas para a música popular mundial é agora um
fato irreversível.

Também afirma que,

Em algumas gerações, não poderemos mais distinguir muito bem
o que vem daqui ou de lá. O que importa? Não é a origem
geográfica da música que lhe dá brilho, mas as cadeias vivas e
multiplamente ramificadas dos músicos viajantes que a escutam,
a dominam, a interpretam e a recriam.

A hipermídia, portanto, passa a ser a linguagem deste ciberespaço em

movimento constante e evolutivo. Esta pressupõe um mundo de operações,

funções e significações diferenciadas. Possui, como anteparo, uma série de

mídias alocadas num mesmo suporte, porém apresenta, através dessa união,

uma personalidade diferente, cheia de interatividade , caminhos e opções para

os seus adeptos e/ou usuários.
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Dessa forma, a hipermídia reflete um “mix” de linguagens, unindo várias

mídias, que se complementam, sustentando-se enquanto linguagem híbrida.

Observando esses aspectos, Santaella (2004, p. 48) relata que:

A hipermídia mescla textos, imagens fixas e animadas, vídeos,
sons, ruídos em um todo complexo. É essa mescla de várias
tecnologias e várias mídias, anteriormente separadas e agora
convergentes e um único aparelho, o computador, que é
comumente referida como convergência das mídias.

Ainda para a autora (2004, p. 48), a hipermídia permite a mistura de todas

as linguagens, textos, imagens, sons, ruídos e vozes em ambientes

multimidiáticos, a digitalização também permite a organização reticular dos

fluxos informacionais em arquiteturas hipertextuais.

Numa reflexão direcionada, mais ao âmbito educacional, alguns de seus

elementos já foram ampliados, através do uso em “sala de aula”, junto às

possibilidades trazidas pela EaD. São utilizadas nas formas de disponibilização

de conteúdo às interações, existentes entre alunos, professores e todas as

possibilidades de interatividade entre os agentes.

A hipermídia trouxe uma possibilidade diferenciada de linguagem e de

significações a todos, por suas próprias características e funcionalidades,

diferentemente do diálogo presencial, do material impresso, dos vídeos e dos

áudios.

Num sentido de buscar conceituar, amplamente, as funcionalidades e

características da hipermídia, Machado (1997, p. 146-147) desenvolve a

seguinte reflexão:

Hipermídia é, portanto, uma forma combinatória, permutacional e
interativa de multimídia, em que textos, sons e imagens
(estáticas e sem movimento) estão ligados entre si por elos
probabilísticos e móveis, que podem ser configurados pelos
receptores de diferentes maneiras, de modo a compor obras
instáveis, em quantidades infinitas. Na sua forma mais
avançada e limítrofe, a hipermídia seria algo assim como um
texto verbo – audiovisual escrito no eixo do paradigma, ou seja,
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um texto que já traz dentro de si várias outras possibilidades de
leitura e diante do qual se pode escolher dentre várias
alternativas de atualização.

Os AHA, aqui estudados, encontram-se disponibilizados no ciberespaço e

comungam diretamente deste cenário, assim como da nova linguagem e

suas características. Os AHA possibilitam combinar recursos de som, vídeo,

textos interconectados, banco de dados, que permitem ao usuário seguir e

construir seus próprios percursos, além de reunir alunos e professores de

diferentes bairros, cidades, estados e países.

Na verdade, os AHA são ambientes que expressam uma linguagem

diferenciada da mídia impressa, do vídeo, de TV, da videoconferência, da

teleconferência. A linguagem empregada, portanto, é típica e própria do cenário

hipermidiático, ou seja, é não seqüencial e aberta em sua estrutura,

representada pelo seu hibridismo.

Por isso, neste trabalho, os AHA são entendidos como recursos utilizados

para mediar, facilitar e gerir os processos de ensino-aprendizagem em cursos

online, compostos por um conjunto de ferramentas tecnológicas. Ferramentas

estas que, aliadas ao design instrucional de um projeto, proporcionam a

possibilidade de distribuição de conteúdo, gerenciamento da informação, e

também outros fatores relacionados às interações gerais de um curso e à

produção de conhecimento.

As denominações: Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) ou

Ambientes Digitais de Aprendizagem (ADA) correspondem aqui a

funcionalidades similares. Portanto, ao encontramos os outros conceitos neste

texto, correspondem eles a Ambientes Hipermidiáticos de Aprendizagem (AHA).

A partir da década de 90, principalmente após o processo de

popularização da internet, muitos AHA foram desenvolvidos, alguns em escalas

internacionais, como o WebCT, WebFuse, TopClass, Mallard, Blackboard.

Também em escalas de menor alcance, porém, extremamente representativas,

http://www.getpdf.com


47

algumas plataformas foram desenvolvidas por instituições de ensino superior,

geralmente para suprir suas demandas internas. Dentre elas, podemos citar a

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade Anhembi

Morumbi (UAM)9, a Universidade do Sul de Santa de Catarina (UNISUL),

Universidade Virtual Brasileira (UVB), assim como outras do mercado

corporativo. E, mais atualmente, novos conceitos são apresentados com os

LMS livres10, ou seja, softwares livres que apresentam os mesmos recursos e

funcionalidades que os softwares proprietários têm.

Referidos AHA, apresentam-se como a grande tendência de uso no

mercado atualmente. Isso ocorre por não terem custo ou valor de licença, e

também dispõe de uma ótima base estrutural, geralmente em PHP. Para

exemplificar tais sotwares, podemos citar os mais conhecidos: moodle

(<http://moodle.com/>), E-proinfo (<http://www.eproinfo.mec.gov.br>), o Teleduc

<(http://teleduc.nied.unicamp.br/teleduc/>) e o Atutor (<http://www.atutor.ca/>).

Em breve, outras soluções serão oferecidas, internacionalmente, com o mesmo

propósito.

Nos cursos à distância, realizados pela internet, o espaço digital de

aprendizagem torna-se um ambiente programado, cujos recursos e ferramentas

são organizados. Essa organização abrange, também, os conteúdos e as

atividades que são disponibilizadas aos estudantes pelos professores. Dessa

forma há uma relação entre o design instrucional e as necessidades de

interação dos seus utilizadores. Para Almeida (2006)11:

... são sistemas computacionais disponíveis na Internet,
destinados ao suporte de atividades mediadas pela TIC.
Permitem integrar múltiplas mídias e recursos, apresentar

9 Atualmente esta universidade conta com uma versão proprietária. O Blackboard. E a tendência
é que a instituição adote outros modelos tecnológicos e pedagógicos nos próximos anos.

10 <http://www.softwarelivre.org>, site informativo sobre software livre.

11 ALMEIDA, M. E. B. Educação a distância e tecnologia: contribuições dos ambientes virtuais
de aprendizado. Disponível em:
<http://www.anped.org.br/26/trabalhos/mariaelizabethalmeida.rtf>. Acesso em: 8 mar. 2006.

http://moodle.com/>
http://www.eproinfo.mec.gov.br>
http://teleduc.nied.unicamp.br/teleduc/>
http://www.atutor.ca/>
http://www.softwarelivre.org>,
http://www.anped.org.br/26/trabalhos/mariaelizabethalmeida.rtf>.
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informações de maneira organizada, desenvolver interações
entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar
produções, tendo em vista atingir determinados objetivos.

Em cada ambiente, são apresentadas particularidades de acordo com a

abordagem que originou o seu desenvolvimento, tanto conceitual quanto

tecnológico. Tornam-se visíveis tais particularidades no momento que os cursos

são colocados em prática: pouca flexibilidade, muita flexibilidade, facilidade de

visualização de dados, dificuldade de visualização de dados.

Existem, também, concepções pedagógicas que norteiam as suas

funcionalidades. Algumas derivam do estilo tradicional de educação presencial

junto a tendências comportamentalistas de processo. E, as que são

estruturadas, de acordo com as tendências ditas sócio-interacionista, nem

sempre se encontram coerentes com seu discurso. A primeira, de certo modo, é

mais preocupada com os processos, os controles, os monitoramentos e os

resultados. A segunda, com as interações e com os processos de significação

que estão presentes nas relações entre os agentes. Ambas derivações são

entendidas aqui, neste trabalho, como significativas e importantes, no sentido de

perceber que as mesmas podem ser utilizadas no design instrucional de cursos

online e também dos seus planejamentos.

O ideal é que os ambientes hipermidiáticos de aprendizagem sejam

flexíveis e que se adaptem aos objetivos últimos do projeto. De acordo com

nosso entendimento, os atuais AHA são espaços planejados para dar condições

de alteração de comportamentos, hábitos de trabalho, para viabilizar diálogo,

reflexão, registro crítico de percursos cognitivos. Sendo assim, a contribuição de

nosso trabalho é no sentido de superar a dicotomia entre um

comportamentalismo controlador e exacerbado, e um construtivismo

espontâneo, desconectado da realidade e das concepções atuais de

relacionamento.

http://www.getpdf.com


49

Mesmo seguindo tendências semelhantes, referente às ferramentas

empregadas, os AHA diferenciam-se na arquitetura gerencial e na interface para

o usuário final. Observamos este fato na disposição dos meios assíncronos e

síncronos que são apresentados, através de fóruns, chats, mecanismos para

publicação de atividades, de banco de dados, e outros, além da possibilidade de

criação de textos não lineares.

Os ambientes hipermidiáticos de aprendizagem (AHA), de maneira geral,

tendem a privilegiar os seguintes aspectos nos projetos educacionais:

Flexibilidade ao design instrucional

Compreender a gama de abordagens e de concepções de ensino que estão em

jogo no desenvolvimento de um curso online.

Gerenciamento de usuários

Perceber que existem usuários com perfis e determinações e acesso diferenciados,

que geram funções e ações diferentes no uso do ambiente.

Controle de atividades

Permitir ao aluno o gerenciamento das atividades e facilitar aos professores e

outros agentes a possibilidade de intervenções, recursos e processos de

desenvolvimento e de aplicação de exercícios, reflexões e mediações online, bem

como o seu planejamento prévio e a possível alteração deste durante o seu

desenvolvimento.

Meios de feedback

Gerar mecanismos de retorno frente às ações dos seus usuários, sejam atividades

específicas ou retornos na navegação ou acesso, mesmo que em forma de

relatórios.
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Formas de produção de atividades

Oferecer meios e mecanismos de produção e de desenvolvimento de atividades

que sejam múltiplas e ofereçam aos elaboradores um menu de opções

correspondentes a sua proposta pedagógica.

Backup de arquivos das produções colaborativas e individuais de um curso
online

Dispor de ferramentas que depositem em lugar seguro os registros dos processos

desenvolvidos durante o período de existência de um curso.

Bons mecanismos de acessibilidade e usabilidade para os seus usuários
Possibilitar ferramentas e processos de navegação de fácil compreensão do

usuário, pois o ambiente é a interface que favorece o processo de aprendizagem.

Ele precisa ser compatível com a experiência e repertório dos seus usuários.

Todas as características, apresentadas acima, não supõem contradição

entre as tendências de um construtivismo reflexivo e um planejamento

condicionante do ambiente.

Outros elementos se tornam relevantes neste cenário como, por exemplo,

a observação de que boa parte dos processos educacionais, utilizando a

internet, produzem grande volume de informação. Informações estas que devem

ser distribuídas para um elevado número de alunos/usuários de um

determinado sistema. Caracterizam-se, destarte, os ambientes hipermidiáticos

pela forma com a qual simplificam o gerenciamento, a distribuição, a atualização

dos conteúdos usados, permitindo, então, o compartilhamento das informações.

Assim sendo, os Ambientes Hipermidiáticos de Aprendizagem (AHA) são

recursos utilizados para mediar, facilitar os processos de ensino-aprendizagem

em cursos online, compondo-se de um conjunto de ferramentas. É importante

ressaltar que não se tratam de ferramentas comuns, mas, sim, tecnológicas que

aliadas ao design educacional de um projeto, proporcionam a possibilidade de
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distribuição de conteúdo, gerenciamento da informação e de outros fatores

relacionados às condições interacionais e gerais de um curso. Podem, também,

gerar, através disso, condições para que o processo da produção do

conhecimento ocorra.

1.3.1 Blackboard como ferramenta de aprendizagem

Blackboard12 é um AHA, representado pelos estadunidenses, que foi

adotado pela Universidade Anhembi Morumbi13, na cidade de São Paulo, como

um sistema gerenciador de aprendizagem das disciplinas online, objeto de

estudo desta tese.

Para entender melhor a ferramenta, é importante observar que

apresenta diferentes tipos de visualização da interface, de acordo com as

necessidades de cada usuário. Neste trabalho enfocaremos duas delas:

- a visualização da interface pelo aluno;

- a visualização do professor enquanto usuário, que pode administrar14

o sistema de gerenciamento de informação do ambiente.

Como aluno ou usuário pode visualizar grande parte das ferramentas do

ambiente. Esse acesso ocorre com facilidade, embora haja algumas restrições,

por exemplo, não poder excluir, editar e publicar informações nas áreas onde o

professor tem acesso de publicador. Os alunos das disciplinas pesquisadas

visualizaram as seguintes ferramentas:

12 Acessar http://www.blackboard.com

13 Cabe lembrar que a instituição tende a mudar nos próximos anos o seu modelo.
14 Pode publicar informação nova em todas as interfaces os cursos, assim como modificá-las,
excluí-las. Pode também fazer isso com as informações que ele administra, assim como fazê-lo
com algumas informações dos alunos online.

http://www.blackboard.com
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Avisos: Permite a vinculação de recados, simulando uma área onde o professor
pode publicar uma série de recados sobre os eventos do curso. Isso pode
acontecer de acordo com as necessidades do curso, ou seja, não existe limite
de mensagens.

Equipe: Permite ao aluno a visualização da equipe de atendimento do curso.
Professores, monitores e coordenação, em alguns casos.

Programa do curso: Permite a publicação do programa do curso, calendário de
atividades e outras informações referentes ao cronograma do curso.

Aulas: Permite a publicação dos arquivos equivalentes às aulas das disciplinas.

Tarefas: Permite, nesta área, a disponibilização de atividades em vários
formatos, aos alunos.

Interação: Área mais complexa porque por meio dela o aluno tem acesso a
outras áreas de interatividades como: mural, fórum, chat, grupos, participantes e
e-mails.

IMAGEM 1
TELA INICIAL DO BLACKBOARD

Os professores possuem acesso às mesmas informações, porém, com

mais privilégios ao sistema. Por meio das ferramentas control painel , acessam
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a área de gerenciamento e publicação de informação da disciplina, a qual

permite observar e gerenciar toda a disciplina. Esta área é composta por seis

grandes áreas, conforme apresentada no Quadro 3 e Imagem 2, a seguir:

QUADRO 3
ÁREA DE GERENCIAMENTO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO

ÁREA 1: Áreas de conteúdo.

Apresenta as seguintes ferramentas:

programas, aula, tarefas e links externos.

ÁREA 2: Gerenciamento de usuários.

Apresenta as seguintes ferramentas:

Listar/Modificar Usuários, criar usuário,

Criar Usuários em Lote, Matricular

Usuário, Remove Users from Disciplina,

Gerenciar Grupos

ÁREA 3: Ferramentas da disciplina.

Apresenta as seguintes ferramentas:

Avisos, Disciplina, Calendar, Staff

Information, Enviar e-mail, Fórum de

Discussão, Chat, Envio de Trabalhos

ÁREA 4: Avaliações.

Apresenta as seguintes ferramentas:

Gerenciador de Testes, Gerenciador de

Pesquisas, Grupos de Questões,

Gradebook, Gradebook Views,

Estatísticas da Disciplina

ÁREA 5: Opções da disciplina.

Apresenta as seguintes ferramentas:

Gerenciador Menu da Disciplina,

Gerenciador Ferramentas, Grupos de

Questões, Reciclar Disciplina, Copiar

Disciplina, Importar Course Cartridge,

Importar Pacote, Exportar Disciplina,

Arquivar Disciplina

ÁREA 6: Ajuda.

Apresenta as seguintes ferramentas:

Suporte, Manual, Fale com o

Administrador do Sistema
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IMAGEM 2
TELA DE ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS – VISÃO DO PROFESSOR

Nesta área, como visualizado na Imagem 2 e no Quadro 3, o professor

tem acesso as áreas de conteúdo, gerenciamento de usuários, ferramentas da

disciplina, avaliações, opções da disciplina e, finalmente, à área de ajuda.

Todas essas ferramentas distribuídas são necessárias para que o docente

administre seu planejamento, publicando avisos, notícias, material de aula,

objetos de aprendizagem, além dos conteúdos necessários para um curso

online.

Este conjunto de ferramentas é elaborado para servir como guia de uso e

de determinação de tarefas. Sendo assim, podemos supor três princípios:

Primeiro

O aluno tem um roteiro planejado, exteriormente, no qual ele cria largas

avenidas a serem seguidas.
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Segundo

O aluno deve desempenhar atividades que cumpram as finalidades do

programa (geralmente: motivadoras, luminosas, simuladoras, interativas).

Terceiro

O ambiente criado registra, orienta, demanda resultados de percurso, e

fornece a administradores informações sobre o desempenho do aluno.

Desta forma, podemos observar a existência de uma dupla função e

finalidade conceitual em questão no AHA: a do controle das atividades do

usuário, uma atividade comportamentalista, e a do interacionismo, que insere o

debate, a partilha, a reflexão nos ambientes de aprendizagem, mediante as

interações desenvolvidas pelo grupo de pessoas que participam das medições

como um todo. Ver com mais clareza essas questões, sem cair nos velhos

dicotomismos e preconceitos pedagógicos, significa superar, de maneira teórica

e prática, as divisões segmentada que foram estabelecidas ao longo da nossa

história tecno-educacional. Essa é uma das contribuições desta tese, a de

desmistificar alguns fatos.

1.4 O DI (design instrucional) e suas implicações

Discutiremos, neste momento, algumas relações que permitem o

entendimento e a caracterização das estratégias de desenvolvimento

pedagógico do curso online. Neste caso, destacamos como importante e

imprescindível, o papel do design neste processo cujas opções podem

influenciar as estratégias de aprendizagem que serão escolhidas pelo aluno, no

futuro.
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Refletiremos, então, sobre o DI enquanto estrategista, auxiliar no

processo da aprendizagem e da produção do conhecimento do aluno online,

observando, inclusive, as suas heranças históricas, responsáveis pela sua

constituição.

Procuraremos manter uma relação direta com o filósofo principal desta

tese, e podemos até afirmar que Dewey não escreveu claramente sobre o

assunto. Talvez, não tivesse a noção do termo, justamente pela sua

contemporaneidade e também pelos tipos tecnológicos que tal linguagem

adotaria. O autor estava, indubitavelmente, preocupado com as relações

existentes nos princípios da experiência e como estas poderiam desencadear,

no aluno, processos de aprendizagem que fossem significativos.

No entanto, o papel do professor, de maneira geral, na visão do autor e

adaptando-o para esse trabalho, assemelha-se ao papel funcional do Designer

Instrucional. Esse profissional articula estratégias de aprendizagem, seguindo os

diferentes perfis e tendências de uma turma, possibilitando currículos

diferenciados e desenvolvidos frente às características e olhares de cada

projeto. Assim, podemos adiantar que suas grandes preocupações são os

alunos, como centro do processo e como eles podem se valer da experiência

como ação-atividade educativa.

Tomando como referencia essas reflexões, buscamos em Dewey (1979,

p. 54) a seguinte fala, que vem elucidar as premissas destacadas anteriormente,

a fim de ensaiarmos uma visão dewyana do DI:

… cabe ao educador o dever de instituir o tipo de planejamento
mais inteligente e, conseqüentemente, muito mais difícil. Deve
ele estudar as capacidades e necessidades do grupo que tiver
de educar e, ao mesmo tempo, dispor e ordenar as condições
para que a matéria ou conteúdo das experiências seja tal que
satisfaça àquelas necessidades e desenvolva aquelas
capacidades. O planejamento dever ser suficientemente flexível
para permitir o livre exercício da experiência individual e, ainda
assim, suficientemente firme para dar direção ao contínuo
desenvolvimento da capacidade dos alunos.
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Assim, utilizando-nos da fala de Dewey e nos remetendo aos processos

do Design instrucional, possivelmente entenderíamos que uma das suas

contribuições sejam as previsões sobre as flexibilidades existentes nos perfis

dos alunos, assim como na própria estrutura da experiência que, para ele, torna-

se a peça determinante e também a idéia de planejamento por ele referenciada.

Prosseguindo com a reflexão, podemos dizer que o conceito de

instrucional remonta à idéia de instrução que, em alguns momentos, pode estar

relacionada aos conceitos obtidos pelo behaviorismo, por meio da instrução

programada e por outros eventos históricos. Percebemos, no entanto, mais

recentemente, que o conceito estende-se a determinadas referências que

utilizam, também, outros sentidos ideológicos para o termo, não só vinculado

àqueles herdados da filosofia de Skinner e seus sucessores.

Segundo Myers, apud Filatro (2004, p. 62):

[...] instrução é mais rica do que informação, mesmo em se
tratando do rico ambiente informacional da web. Instruir é
mais do que prover links entre um provedor de informações
e um aluno. O tipo de tarefa, o objetivo da instrução e as
necessidades dos alunos precisam ser considerados.
A instrução também inclui orientação ao aluno, feedback e
prática, o que a informatização sozinha não pode fornecer.

Mesmo referenciando outros autores e tendências, cabe aqui ressaltar, a

contribuição de Skinner que, neste caso, destaca-se mais do que Dewey. Para

ele (Skinner) o professor, frente a essa discussão tecnológica, assume em

alguns momentos uma função muito mais relacionada a um programador15 ou

mesmo, um “articulador-planejador”, no sentido de que estabelece a

estruturação ou o desenho16 de como as questões, pertinentes à aprendizagem

do aluno, podem decorrer de acordo com os conteúdos que são propostos para

um determinado planejamento. Dessa maneira, o professor-programador é o

15...o programador que se tornou professor ficará surpreso... (SKINNER, 1960, p. 49).

16 Em analogia com a palavra design.
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responsável por elaborar as questões e os elementos que serão utilizados pelo

aluno no transcorrer do seu processo de aprendizagem.

Desta forma, Skinner (1960, p.47) ao relatar sobre o programador e as

suas funções, enquanto articulador dos processos que serão desenvolvidos pelo

aluno, no sistema tecnológico, afirma que:

Ao preparar o material para a máquina, o programador deve ir
direto ao ponto. ... Um primeiro passo é definir o campo. Um
segundo é coligir termos técnicos, fatos, leis, princípios e casos.
Tudo isso deve, então, ser disposto numa ordem de
desenvolvimento linear – se possível, ou então, ramificada, se
for necessário. Uma ordenação mecânica, como um sistema de
arquivo por cartões, ajuda. O material é distribuído no programa,
de modo a conseguir uma densidade arbitrária.

Mesmo entusiasmado com o potencial tecnológico e com as

possibilidades de planejamento, controle e de uma nova perspectiva de

aprendizagem, Skinner17 (1960, p. 36), salienta que:

A própria máquina, naturalmente não ensina. Põe simplesmente
o estudante em contato com a pessoa que preparou o material
que a máquina apresenta. É um artifício econômico, pois põe
um programador em contato com um número indefinido de
estudantes. Pode haver aqui uma sugestão de produção em
massa, mas o efeito sobre cada um dos elementos é
surpreendente como o de um professor particular.

Evidenciamos, assim, que, ao olhar do autor, existe uma supremacia do

programador frente à máquina como aquele elemento que detém o

conhecimento do grupo, assim como das possibilidades reais de interesse e de

situações de trabalho. Ou seja, o programador-professor, neste cenário, trata

das relações da execução e do planejamento das “interações” que serão

realizadas pelos alunos, respeitando os graus de dificuldade e os ritmos

individuais de cada um.

17 Nesta referência, cabe salientar que o autor também associa a máquina como um tutor, que
gerencia o fluxo de aprendizado do aluno.
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Ainda que seja possível perceber que, para o Behaviorismo Radical, o

processo de aprender se encontra relacionado à mudança de comportamento e

das formas de estímulos recebidos pelo meio, no qual o processo se articula, um

dos méritos de Skinner é de elaborar ações pedagógicas e planejamentos

didáticos, que serão apropriados tanto pelos Designers instrucionais como pelos

desenvolvedores dos Ambientes Hipermidiáticos de Aprendizagem.

Ressaltando ainda o termo, informamos que a palavra design atualmente

indica várias funções e atividades relacionadas ao planejamento,

desenvolvimento, implementação de projetos, pois comentamos sobre: web

design, design de produto, design de hipermídia, design da informação e tantas

outras nomenclaturas aceitas pela sociedade e que estão estritamente

relacionadas a projetos, na sua amplitude conceitual.

Para Bomfim (1997, p. 32), design é:

... antes de tudo, instrumento para a materialização e
perpetuação de ideologias, de valores predominantes em uma
sociedade, ou seja, o designer, conscientemente ou não, re-
produziria realidades e moldaria indivíduos por intermédio dos
objetos que configura, embora poucos designers aceitem a
faceta mimética de sua atividade.

Ao dar seqüência ao entendimento das funções do DI, podemos dizer que

popularmente o termo design instrucional, ou somente DI, além de designer

instrucional (que se trata do articulador do design), vem tomando forma e

espaço nos quadros das equipes de EaD, enquanto profissionais qualificados e

preparados para a área. Geralmente, sua formação ocorre nas áreas

pedagógicas, com vasta experiência e conhecimentos das tecnologias da

informação e nas teorias da aprendizagem.

O design instrucional, de um curso à distância, pode ser entendido como

uma rede de associações entre conteúdo, concepção metodológica, ambiente

hipermidiático, atividades, interação e avaliação, sendo estes elementos
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direcionados pela abordagem pedagógica, definida como ponto de partida na

elaboração e desenvolvimento de um projeto educacional18.

Neste sentido, Filatro (2004, p. 65) revela que:

... assumimos a compreensão do design instrucional como: a
ação intencional e sistemática de ensino, que envolve o
planejamento, o desenvolvimento e a utilização de métodos,
técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais
em situações didáticas específicas, a fim de facilitar a
aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e
instrução conhecidos.

Ampliando um pouco mais a discussão, podemos afirmar que o designer

instrucional, em geral, conhece teorias e tem prática pedagógica, fazendo

também uso da tecnologia da informação, além de se manter atualizado quanto

às novas linguagens tecnológicas. E estabelecendo relações profundas com a

concepção de que o aluno pode e deve ser o foco do processo neste desenho.

Elaborar o design instrucional de um projeto consiste em pensar na

totalidade dos elementos projetuais, nos quais as relações de aprendizagem e

produção do conhecimento podem ser identificadas. Dentre tantas variáveis, a

figura do aluno tem papel central. Vale dizer que sua cultura, sua psicologia,

suas vontades podem ser levadas em consideração. Geram, em potencial,

estratégias de aprendizagem e, mais atualmente, percebemos o projeto como

um sistema em que várias questões externas influenciam diretamente o design

desenvolvido.

Desta forma, encontra-se o design instrucional em atividade e participante

dos processos atuais. Contextualizado com a sociedade contemporânea, que o

criou como um articulador de questões e elementos, pode influenciar

diretamente sobre o aprendizado de várias pessoas. Isso somente reforça a

idéia de que as estratégias de design instrucional devem ser preparadas e

planejadas sob a ótica de algumas orientações pedagógicas, as quais estarão

18 Conceito obtido na produção do texto em grupo: “Design educacional”.
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subtendidas, ou subjacentes, à interface que será explorada e utilizada pelo

aluno que, num curso online, ganha o “status” de utilizador de determinado AHA,

de onde proverão todas as ações e interações planejadas.

Assim sendo, neste capítulo, pudemos observar as relações entre o

designer instrucional e os AHA, passando por questões da tecnologia

educacional, revelando os aspectos da Educação – principalmente a figura do

aprendiz e de sua centralidade - que caracterizam esta pesquisa. De maneira

geral, vimos os aspectos referentes aos AHA, passando pelo Blackboard além

de diferenciar informação e conhecimento. Buscamos, aqui, contextualizar

vários questionamentos emergentes que se relacionam com a temática

apreciada nesta tese.

Dando continuidade, portanto, ao que foi mostrado neste capitulo, vamos

explorar, no próximo, o universo conceitual do filósofo-educador John Dewey.

Nele, analisaremos e aplicaremos, posteriormente, algumas questões da sua

teoria como forma de obter suporte às discussões aqui apresentadas sobre a

produção do conhecimento em AHA.
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Capítulo 2

John Dewey: introdução as suas concepções de conhecimento

“Temos, portanto, que nos voltar para
a vida para ver como o que
aprendemos nos auxilia a refazer
e reorganizar a nossa própria vida.”

(Anísio Teixeira 1900- 1971)
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2.1 Introdução a John Dewey (1859-1952)

A escolha por este capítulo teve origem na idéia de relacionarmos

algumas abordagens pedagógicas, que proporcionassem sentido e suporte à

argumentação, à concepção da produção do conhecimento pelo aluno, em AHA.

Desta forma, optamos pelo estudo do filósofo/educador John Dewey, do qual

extraímos os elementos que são significativos, nos seus contextos e nas

relações articuladas com os processos da EaD. O pensamento de Dewey ajuda-

nos a entender as práticas dos docentes e seus discursos sobre a aprendizagem

dos alunos.

Evidentemente, o autor escolhido não estava pensando numa teoria da

EaD, nem nos processos didáticos, sociais ou de aprendizagem à distância. No

entanto, sua teoria pode ser empregada para o design instrucional em sistemas

de EaD. E, embora o estudo de Dewey seja representativo neste trabalho, não

podemos deixar de considerar as contribuições e avanços gerados por meio de

outras teorias, como as de Piaget e Skinner, que são fortemente utilizadas em

projetos educacionais online contemporâneos. A explicitação deste uso são

maiores ou menores conforme o grau de consistência e clareza dos seus

desenhistas. É este esforço de explicitação que desenvolveremos neste

capítulo.

Dewey (1859-1952) nasceu no interior do estado de Vermont, no lugarejo

de Burlington. Desfrutou de infância pacata, cercada pela natureza e pelo

cenário agrícola da época. Ao crescer, estudou Ciências, Artes e Filosofia. Pela

Universidade Johns Hopkins, conclui seu doutorado em Filosofia, cuja tese

abordou um estudo sobre Kant. Nessa carreira de sucesso estudantil, cabe

salientar que, embora matriculado nas escolas locais, a maior parte da sua

educação foi realizada fora da sala de aula. Essa experiência talvez tenha

gerado uma das principais influências sobre o seu pensamento pedagógico, na

qual a crença no aprendizado pela experiência se faz constante.
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Pitombo (1974, p. 17) afirma que:

A consciência de que a maior parte de sua educação, até entrar
na universidade, tinha sido realizada fora da escola, veio influir
na sua doutrina pedagógica, na qual dá maior importância, tanto
na teoria como na prática, ao “aprender fazendo” que julgava ser
o método mais próximo da verdadeira aprendizagem e disciplina
do conhecimento dos indivíduos.

Dewey viveu num momento filosófico complexo, pois muitas aspirações

concentravam-se fortes numa série de propostas filosóficas. Dentre elas o

hegeliano, o realismo, o liberalismo e o empirismo, os quais marcaram

diretamente a sua argumentação filosófica. Tal argumentação influenciou de

forma concreta a Psicologia, a Sociologia, a Política e a Pedagogia. É, contudo,

na idealização e concretização da pragmática19 que o nome de Dewey aparece

como um dos precursores de tal reflexão filosófica, embora preferisse não adotá-

la como “rótulo”. Segundo Chamadoira Netto (1984, p. 54), ... Dewey preferiu

chamar sua concepção de instrumentalismo, embora reconhecesse sua

semelhança com o pragmatismo de Pierce e principalmente com o de William

James.

A abordagem deweyana adquire força e entendimento sob a ótica da

experiência como elemento propulsor do processo educativo. É pela

experiência que o aluno entende, assimila sua realidade e monta conexões entre

19 Conforme ABBAGNANO, Nicola, em seu Dicionário de Filosofia: “Pode-se dizer que pertence
ao mesmo tipo de Pragmatismo de Dewey, que, para evitar qualquer equívoco, preferiu o termo
instrumentalismo. “A essência do instrumentalismo pragmático” – escreveu ele – “é conceber o
conhecimento e a prática como meios para tornar seguros, na experiência, os bens que são as
coisas excelentes de qualquer espécie” (The quest for certanity, 1929, p. 37).

Ainda segundo Sereno; Neto (1999, p.13): “O pragmatismo é uma escola de filosofia que surge
no final do século XIX e se fortaleceu no início do século XX. Tornou-se a ideologia do
capitalismo ocidental, sobretudo nos Estados Unidos, onde o filósofo e pedagogo John Dewey é,
sem dúvida, o grande nome desta maneira de pensar. O pragmatismo se espalhou rapidamente
pelo mundo capitalista, inclusive no Brasil, tornando-se até mesmo um estilo de vida”.

Prefácio: Democracia e Educação (1979): “O pragmatismo (do grego: pragma = objeto de ação
ou práxis): a realidade é toda composta, não de seres estáticos e isolados por diferenças
hierárquicas de essência ou natureza, mas, sim, de acontecimentos relacionados pelo
dinamismo da ação recíproca transformadora, intrinsecamente iguais e só diferentes pelo grau
de eficiência ou capacidade de reprodução progressiva.
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a teoria e prática, que são peças fundamentais para a sua significação de

mundo e a compreensão da realidade em que vive. Mediante esta visão, a

experiência se revela como articuladora das lexias. Conduz ao entendimento da

valorização da cultura do aluno e, principalmente, das possibilidades de auto-

aprendizagem e auto-educação, levando-se em consideração as aprendizagens

e experiências que o próprio aluno adquire fora da escola. Podemos afirmar

que, a filosofia de Dewey, valoriza amplamente as ações, além da aprendizagem

dentro da sala de aula ou fora da conectividade dos AHA.

Tais elementos referenciados anteriormente, vêm apenas reforçar a atual

necessidade dos processos de designs educacionais. Esses processos são

refletivos à proposta de Dewey, que tende a retomar aspectos da Educação e

pode ser relacionada com as práticas e desenhos pedagógicos

contemporâneos, oriundos dos novos contextos tecnológicos.

Na leitura de Dewey, a noção de Didática não está presente; o autor limita-

se, no sentido amplo, a intervir diretamente nos processos que determinam o

pensar a educação, a aprendizagem e o repensar a democracia social, tendo

como ponto de partida a escola.

Dewey, em sua época, conforme observaremos nos textos seguintes, vê

que a escola precisa ser repensada, rearticulada com a realidade social e

psicológica, de tal forma que valorize as aptidões e a individualidade de cada

aluno, de cada classe. Sendo assim, as noções de verdade e de validade, no

que correspondem aos processos de produção do conhecimento, são, de certa

forma, vistas como provisórias. Por realidade provisória, entendemos ser aquela

que é construída para explicar a ação e o pensamento de certo grupo, ou

pessoa, em determinado momento/tempo.

Esta concepção de verdade, apontada pelo autor nasce, então, da

oposição aos meios tradicionais de entendimento a respeito da verdade, os

quais constituem, ainda, grande parte da cultura ocidental. Dessa forma, para
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Dewey, as bases e heranças sobre os processos educacionais de aprendizagem

são resquícios de uma cultura que precisa ser modificada no seu cerne. Por

essa razão, descreve uma ruptura com os conceitos tradicionais de escola, ou

com a tal referenciada “escola tradicional”. São rupturas desta natureza que

devem estar na base do uso das tecnologias na educação e não o contrário: as

tecnologias determinarem as mudanças educacionais.

A escola tradicional, vista pelo autor, privilegia conhecimentos e verdades

universais determinadas, a priori, por um grupo moral que detecta, na estrutura

social, um meio de garantir as ideologias e os “status” vigentes. Tal aspecto

conservador nasce de uma herança platônica, e tende ao dualismo eminente,

que prediz a verdade e o conhecimento como absolutos, eternos e imutáveis.

Assim, para Dewey (1979, p. 367): socialmente, essa distinção corresponde à

distinção entre a inteligência das classes trabalhadoras e a das classes doutas

que não precisam preocupar-se com os meios de subsistência.

Analisando-o, constatamos que vê, nesta concepção, uma forma

conservadora de relacionamento com a verdade e o conhecimento, e que esta,

de maneira direta, é aplicada aos processos educacionais. O mundo sensível,

contudo, nada mais é do que a representação de uma idéia, e jamais o meio

pelo qual consolidamos esta idéia, em forma de verdade, ou seja, as interações

e relações entre sujeitos e objetos, não são incorporadas.

Desta forma, quando o autor retoricamente insiste na ruptura com os

conceitos tradicionais, ele prediz que esses conceitos não são advindos na

experiência, mas, sim, da “idéia20”, que não respeita a realidade e os sentidos.

Em contraposição, o autor crê que os valores e os conhecimentos são

construídos pelas pessoas de acordo com suas respectivas histórias de vida e,

em especial, nas suas experiências com o mundo, pertinentes para o

entendimento e esclarecimento da própria idéia de verdade.

20 Caracterizada aqui pelo princípio dualístico apresentado anteriormente.
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Para Dewey (1979, p. 367), a idéia dualista que apóia princípios da escola

tradicional traz, então, a discussão sobre aquilo que é particular e o que é

universal:

Filosoficamente, a diferença gira em torno da distinção entre o
particular e o universal. A experiência seria um agregado de
particulares mais ou menos isolados, os quais deveríamos
conhecer, separadamente. A razão ocupar-se-ia com os
universais, com os princípios gerais, com as leis, que pairam
sobre o lastro de particularidades concretas.

Prossegue o autor:

No terreno pedagógico supõe-se que o aluno deva aprender, por
um lado, uma série de conhecimentos informativos especiais, os
quais valem por si mesmos, e, por outro, precise familiarizar-se
com certo número de leis e de relações gerais. A geografia, do
modo como freqüentemente a ensinam, exemplifica o primeiro; e
as matemáticas, quando ultrapassam o aprendizado rudimentar
das contas, o segundo. Para todos os fins práticos, elas
representam dois mundos independentes.

A filosofia platônica transcendeu os tempos, pois o Ocidente convive e

aprendeu com ela, ao longo desses mais de 2.000 mil anos. Como herança,

mesmo que distorcida ou adaptada aos interesses em alguns momentos da

História, somos ainda, ao olhar de Dewey, guiados por tal filosofia em diferentes

formas de percepção do mundo, seja na cultura, na estética, na moral, na

política, na arte e, evidentemente, na Educação. Ou seja, o que o autor quer

trazer como problema é que a cultura ocidental ainda entende o conhecimento

como algo pronto e acabado, e, que a escola (online, presencial, semi-

presencial), faz com que o aluno se relacione com essas velhas formas de

relacionamento.

Desta maneira o conhecimento é encarado como uma “revelação” ou

“descoberta” da universalidade e não como a possibilidade de processos que

estão ligados às experiências, às rotinas e às práticas da vida do dia-a-dia e da

reflexão. O que, sob a ótica da produção do conhecimento, torna-se um grande

problema. Há, no entanto um certo platonismo renitente inserido nesta forma de

http://www.getpdf.com


68

aprendizado, pois os conteúdos vividos são imediatamente registrados, de forma

abstrata, em códigos binários e em manifestações conceituais de linguagem

figurada e abstrata. Neste sentido, não basta o aluno aprender programações

abstratas se não corresponderem às redes de necessidades e de significados

deles próprios.

Desta forma, John Dewey, problematiza a Educação e o direcionamento

conservador nos seus aspectos estruturais e ideológicos, apontando para uma

ruptura sistemática, de maneira contrária às idéias dualísticas tradicionais. A

experiência reflexiva assume determinante papel na produção da nova escola,

colocando em prática o conceito de continuidade, o qual possibilita a ação

reflexiva e o conhecimento, conforme veremos nas páginas a seguir. No fundo,

podemos dizer que Dewey critica a escola que nem ao menos atingiu uma visão

aristotélica da aprendizagem, visão esta que supõe a articulação entre o sentido,

vivido e pensado.

2.2 Dewey no Brasil

No Brasil, grande parte das idéias do filósofo foi apresentada e

representada pelo educador baiano Anísio Teixeira que, em 1927, após já

passar pela vida pública de educador, vai pela primeira vez aos EUA, onde

estuda e pesquisa a educação norte-americana. Ao retornar ao Brasil,

especificamente à Bahia, escreve o primeiro livro denominado Aspectos

americanos de Educação, no qual, além de outras questões, faz um estudo

físico-estrutural das escolas americanas. Anísio não era apenas estudioso, mas

também tradutor de Dewey. Também foi o responsável por iniciar, no âmbito

brasileiro, um movimento denominado de ESCOLA NOVA.

Esta Escola Nova apresentava, de maneira explícita, os aspectos

fundamentais da filosofia deweyana na Educação, cujas questões como
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democracia, experiência e transformação estavam presentes e eram uma

constante no discurso e na perspectiva de mudança do mundo antigo para o

“novo”. As citações21, a seguir, referem-se a este panorama de acordo com o

que relata o próprio Anísio Teixeira (1930, p. 2-30):

Nessa nova ordem de mudança constante e de permanente
revisão, duas cousas ressaltam que alteram profundamente o
conceito da velha escola tradicional:

A. Precisamos preparar o homem para indagar e resolver por
si os seus problemas;

B. Temos que construir a nossa escola, não como preparação
para um futuro conhecido, mas para um futuro rigorosamente
imprevisível.

Assim, faz críticas severas ao papel da velha escola, apontando soluções

que pressupunham o novo ideal de escola. Conseqüentemente, por detrás

deste olhar, havia o sentimento de uma sociedade industrializada, que precisava

ser mais humana.

É o próprio Anísio ainda quem menciona que:

Todas as noções, mesmo pedagógicas, relativas à escola velha
se prendem a esses pressupostos: Estudo – é o modo de
apprender uma licção. Apprender significa acceitar e fixar na
memoria ou no habito um facto ou uma habilidade. Ensinar,
simplesmente uma doutrinação daquelles factos ou conceitos.
O cyclo era simples: professor preleccionava, marcava a seguir a
licção e tomava-a no dia seguinte. Os livros eram feitos adrede,
em licções. Os programmas determinavam o periodo para se
vencerem taes e taes licções. Exames, que verificavam si os
livros ficaram apprendidos, condicionavam as promoções.
O alumno bom era o mais docil a essa disciplina, aquelle que
melhor se adaptava a esse processo livresco de se preparar
para o futuro.

21 Cabe neste trabalho salientar a importância da Escola Nova para a compreensão do uso da
filosofia deweyana no Brasil. Além disso, fazemos referência à produção científica de Anísio
Teixeira, que é o responsável pelo entendimento de diversas questões referentes a Dewey. As
citações do Anísio foram retiradas do site: <http://www.prossiga.br/anisioteixeira/visita.htm>,
onde se encontra vasto material do autor, como alguns livros, artigos, e até cartas.

http://www.prossiga.br/anisioteixeira/visita.htm>,
http://www.getpdf.com


70

Outro ponto forte, e talvez determinante, da Filosofia de Dewey era o

aspecto da experiência, ou seja, a prática orientadora das produções dos

saberes do aluno:

Para a nova escola, a materia é a propria vida, distribuida por
"centros de interesse ou projectos". Estudo – é o esforço para
resolver um problema ou executar um projecto. Ensinar – é
guiar o alumno na sua actividade e dar-lhe os recursos que a
experiencia humana já obteve para lhe facilitar e economizar
esforço.

Outras questões serão referenciadas pelo autor citado. No entanto, fica

clara a preocupação em reverenciar as premissas ideológicas, que permeiam o

caráter argumentativo da escola nova, que vêm reforçar os ideais da

transformação social, da liberdade, da democracia, da autonomia, da crítica e da

prática.

Mesmo assim, os estudos de Dewey (os quais foram fortemente

divulgados por Anísio Teixeira), deixam de ser explorados de forma tão

entusiástica por algumas décadas, no Brasil, em especial nos anos 70 e 80.

Tais propostas didático-pedagógicas foram consideradas, por muitos

educadores e filósofos, como ideologicamente tecnicistas e “liberais”. Isso

ocasionou um afastamento generalizado e preconceituoso do autor.

Segundo Barbosa (2002, p. 15):

No Brasil, com a política anti “escola nova” empreendida pelas
Faculdades de Educação hegemônicas, como as da
Universidade de São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo e Universidade de Campinas, John Dewey, por ter
sido inspirador do que pejorativamente se chamou no Brasil de
“escola novismo”, foi banido dos estudos educacionais. Passou
a ser visto por muito tempo como defensor de uma educação
elitista, pelos que se consideravam renovadores, e, pela direita,
como um esquerdista americano que era preciso rasurar.
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Além desses bloqueios institucionalizados, outras questões, com

premissas nacionalistas e ideológicas, foram levantadas. Dando seqüência ao

que foi abordado e também de acordo com esta mesma autora:

Havia ainda os que se julgavam de esquerda e nacionalistas por
recusarem qualquer influência americana e procuravam, para
demonstrar seu esquerdismo, se associar ao pensamento e à
pedagogia européia, desprezando tudo que vinha dos Estados
Unidos. Como se do ponto de vista de identidade cultural
houvesse algum avanço em baixar a bandeira colonizadora e
levantar outra igualmente colonizadora.

Frente a tais circunstâncias, neste momento, Dewey se apresenta como o

articulador de uma proposta que tende a se vincular (por conta desta pesquisa)

a um cenário tecnológico e sofisticado, em que há a proposta da experiência e

“fuga” dos métodos convencionais de aprendizagem. Inserido neste processo, é

importante perceber a busca de teorias que podem ser utilizadas em nossa

realidade. Para isso, aprofundar-nos-emos no que diz respeito à teoria do

conhecimento do autor e, conseqüentemente, da sua idealização a respeito da

Educação e do aprender pela experiência. Neste sentido, pretendemos,

através desse trabalho de pesquisa, retomar a importância de Dewey no

pensamento e práticas transformadoras e inovadoras na educação escolar.

Não só Dewey mas, também, outros autores contemporâneos darão suas

contribuições ao desenvolvimento desta idéia, ou seja, de uma nova educação,

ou uma educação renovada. Piaget, por exemplo, ao estudar as estruturas

mentais cognitivas das pessoas, constatou que o conhecimento não é a priori,

mas, que é fruto das interações que se relacionam com uma série de outros

processos que possibilitam a sua produção.

2.3 Visões sobre o conhecimento

Reportamo-nos ao construtivismo, no Capítulo 1, através de uma

abordagem pedagógica muito relevante aos processos de DI e também aos
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processos de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, mencionando os

AHA, os quais se consolidam como pertinentes neste trabalho.

Nossa proposta, de resgatar o construtivismo, não significa abordá-lo

como elemento central da tese, mas, sim, de forma sintética cujo objetivo é

perceber que se trata de uma teoria que pode se completar com as demais

apresentadas. O intuito deste trabalho é perceber as abordagens de maneira

diferenciada, mas que, por outro lado, inclusive por conta das modificações

morais, conceituais e ideológicas, trazidas pelo novo liberalismo e pelos

sistemas tecnológicos, levam-nos a pensar que tais teorias se complementam,

em sua amplitude e significados, quando tratadas as questões filosóficas e

metodológicas da EaD.

Dessa forma, faz-se necessario desenvolver uma pequena reflexão sobre

Piaget, neste contexto, como um autor que contribuirá significativamente ao

processo de entendimento sobre a produção do conhecimento em AHA,

inclusive por ter sido referenciado direta e indiretamente no capitulo anterior.

Embora seja nítido que o foco filosófico desta tese resida na filosofia da

experiência de John Dewey, as filosofias posteriores ao autor, no entanto,

podem se completar, dando uma amplitude maior aos significados deste

trabalho.

O construtivismo de Piaget, assim como a reflexão de Dewey, considera

que o conhecimento não é inato: ele nasce e se constrói a partir dos resultados

das interações existentes entre os organismos e o meio, e também nas relações

de complexidade presentes neste processo. Piaget (1990, p. 7-8) afirma que:

... o conhecimento não procede, em suas origens, nem de um
sujeito consciente de si mesmo nem de objetos já construídos
(do ponto de vista do sujeito) que se lhe imporiam: resultaria de
interações que se produzem a meio caminho entre sujeito e
objeto, e que dependem, portanto, dos dois ao mesmo tempo,
mas em virtude de uma indiferenciação completa e não de trocas
entre formas distintas.
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Tal construtivismo aponta para a noção de que o conhecimento não tem

origem somente na idéia do sujeito ou objeto, mas nas interações possíveis

entre eles.

Num contexto semelhante ao que veremos em John Dewey, Piaget

proporciona uma prática pedagógica diferenciada da escola tradicional. O

professor, sob a ótica da teoria piagetiana, assume uma postura pedagógica,

tendo, dentre outras funções, a de ser o responsável por desencadear o

desequilíbrio no aluno, o qual tem como pressuposto despertar para o processo

da produção do conhecimento.

Neste sentido, afirma Oliveira Lima (1980, p. 131):

A função do professor é, portanto, provocar desequilíbrios (o que
em termos corriqueiros significa ”fazer desafios“, como as
crianças fazem umas com as outras, dizendo, por exemplo:
duvido você adivinhar...). Evidentemente, a proposta de Piaget,
ou melhor, a proposta deduzida da teoria de Piaget, é
inquietante para a grande maioria dos “cientistas” que são meros
burocratas que não questionam os paradigmas vigentes de sua
ciência, limitando-se a explorar, ad nauseam, as implicações
contidas nas revoluções propostas pelos genius.

Dando continuidade à questão acima apresentada, ressaltamos o papel

desafiador do professor no processo, inclusive nos ambientes hipermidiáticos,

como sendo aquele que traz questionamentos, que pergunta ao aluno e faz com

que se relacione com a realidade, à medida que compara elementos e fatos aos

seus processos de entendimento do mundo. Dessa forma, aponta Matuí (2002,

p. 187), que:

o papel do professor é encorajar o aluno através de atividades
que lhe causem desequilíbrio ou o coloquem em ação. O aluno
é que está construindo conhecimento, mas o professor entra
como mediador dessa produção, não só apresentando matéria e
atividades, mas questionando, interrogando e fazendo o aluno
pensar por comparação, por seriação, por classificação, por
causalidade, por reversibilidade e etc.
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Esta noção de conhecimento e de relacionamento frente ao aluno traz, no

âmbito da atuação do professor, uma perspectiva diferenciada, tratando-se de

uma noção que valoriza a interatividade e suas relações. Ou seja, as

representações do mundo do aluno e seus conhecimentos devem ser

valorizados, por isso, destaca Moreira (1999, p. 104) que: o professor não pode

simplesmente usar seus esquemas de assimilação e ignorar os alunos. Existe

uma atenção constante aos processos de assimilação para a compreensão da

realidade, no que se refere à produção do conhecimento.

Neste aspecto, de uma descrição do papel do professor, vale lembrar que

a interação é um tipo de processo necessário para o estabelecimento de

relações entre o aluno/objeto e o conhecimento.

Macedo (1994, p. 60) completa:

a postura do professor construtivista é experimental porque se
trata de dar aulas como um projeto de trabalho, em que os
conhecimentos são aprofundados e ampliados, em que se
aperfeiçoam as formas anteriores de ensinar.

No centro da teoria construtivista, para que o processo do conhecimento

aconteça, encontramos os conceitos de assimilação, acomodação e

organização. A sua dinâmica é dada pela construção e é fundamentada nos

processos de interação que o indivíduo experimenta em sua realidade.

Piaget nos processos de assimilação, acomodação e organização como

invariantes funcionais. Isso porque as estruturas mentais e as percepções de

equilíbrio mudam durante as etapas da vida. Os processos observados,

inicialmente, no entanto, permeiam desde o começo até o final da vida. Desta

forma, mesmo compreendendo os processos de desenvolvimento da cognição

nas pessoas, em especial na sua pesquisa com as crianças, este autor pôde

mostrar como o processo de construção do conhecimento ocorrerá contínuo em

todas as pessoas.
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De acordo com Piaget, no âmbito da aprendizagem, todo esse processo

só terá significado frente a sua fase de acomodação, que ocorre pelas

interações e reflexões. Tal discussão orienta-nos ao fato de que os significados

que se estabelecem nas interações com o meio, são resultantes da assimilação

dos objetos a outros objetos.

Dessa forma, no conjunto das suas obras, remete-nos a uma discussão

sobre os processos de construção do conhecimento, que serão denominados

como teoria cognitiva ou epistemologia genética. Essa visão, dentre os seus

pressupostos, atenta para uma dimensão de desenvolvimento mental e de

processos cognitivos de todas as pessoas. Referida abordagem se diferencia de

maneira direta das abordagens tradicionais da Educação, e nos levam a

questões sobre o conhecimento que são, até certo ponto, muito próximas das

rupturas apontadas por Dewey, no sentido de perceber a necessidade de um

rompimento com os conceitos convencionais de Educação.

Diferente de Piaget, Skinner22 reflete o cenário educacional ao se basear

numa ciência do comportamento. Há 80 anos, definiu padrões nos sistemas

tecnológicos e de aprendizagem, que são deveras relevantes às reflexões desta

tese. Vários autores mais ainda poderiam ser referenciados neste trabalho, tais

como Rogers, Ausubel, Paulo Freire, Vygotsky e tantos outros tão importantes e

que desencadearam discussões polêmicas no campo da Educação, porém

devido ao objeto da tese, limitamo-nos aos já citados.

22 Skinner, embora não tenha sido referenciado pelos professores no fórum de pesquisa surge
como um teórico importantíssimo para esta tese, pois é dele grande parte dos conceitos e
métodos utilizando em cursos online, conscientemente, ou não, como veremos brevemente
neste trabalho.
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2.3.1 Skinner, o comportamento e a tecnologia educacional

Skinner foi o criador do termo ‘tecnologia educacional’, dos conceitos de

instrução programada23, máquinas de ensinar (a partir do modelo de Pressey), e,

também, o criador do conceito de auto-estudo, tão difundido na atualidade e

empregado comercialmente em e-learning. Conceito muito utilizado pelos que

acham que, espontaneamente, as pessoas aprendem, sem alguma diretriz que

não as forças da motivação interna, subjetiva e “espiritual”.

Na introdução do livro: Sobre o behaviorismo, Skinner aponta para

aquelas questões consideradas fundamentais para o entendimento do

behaviorismo, enquanto abordagem metodológica. Para ele (1974, p. 7): o

behaviorismo não é a ciência do comportamento humano, mas filosofia desta

ciência. Eis algumas das questões que ele propõe: É possível tal ciência? Pode

ela explicar cada aspecto do comportamento humano? Que métodos pode

empregar? São suas leis tão válidas quanto à da Física e da Biologia?

Os críticos do behaviorismo radical construíram uma série de reparos à

teoria e suas práticas. Condenam seu arcabouço teórico, por ser frágil, no

aspecto da análise cognitiva que, como tal, não valoriza a consciência,

sentimentos e estados mentais das pessoas. Isso acarreta na simplificação de

todas as interações, resultantes dos condicionamentos do meio, agindo

diretamente nas funções de estímulo e resposta. O autor, defende-se alegando

que tais conceitos são equivocados. No mesmo livro (1974, p. 7-8)24, citado

23 Em especial, também os modelos de instrução programada foram fortemente utilizados nos
sistemas educacionais. Com o avanço das tecnologias da informação, foram adaptados e se
moldaram às necessidades computacionais, sendo utilizadas nos sistemas da EaD. Aliados,
ainda, a este processo, os conceitos de máquinas de ensinar se tornaram elementos
revolucionários no aspecto da aprendizagem, de acordo com Skinner e são freqüentemente
empregados pelos educadores, mesmo que com outras nomenclaturas.
24 Skinner apresenta vinte argumentos que, segundo ele, são equivocados a respeito do
behaviorismo. Fazem parte estes argumentos do capitulo introdutório do livro: Sobre o
behaviorismo, de sua autoria.
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anteriormente, destaca que25 são equivocados os seguintes conceitos sobre a

abordagem:

1 - O behaviorismo ignora a consciência, os sentimentos e os
estados mentais;

2 - Negligencia os dons inatos e argumenta que todo
comportamento é adquirido durante a vida do indivíduo;

3 - Apresenta o comportamento simplesmente como um conjunto
de resposta a estímulos, descrevendo a pessoa como um
autômato, um robô, um fantoche ou uma máquina;

4 - Não tenta explicar os processos cognitivos;

5 - Não considera as intenções ou os propósitos.

Ainda no livro: Sobre o behaviorismo, Skinner (1974) aponta para alguns

tipos específicos de conhecimento, como por exemplo:

o de estar em contato com, de ser íntimo de. Neste caso, se diz
que uma pessoa conhece o pecado, a beleza ou a tristeza, ou
então que um homem conhece uma mulher no sentido bíblico de
ter tido contato carnal com ela. Há uma implicação,
evidentemente, de o comportamento ser alterado pelo contato
(1974, p. 119-120).

Outro tipo de conhecimento é o resultante do “saber como fazer” alguma

coisa. Declara Skinner (1974, p. 119-120):

Se pudermos ir daqui para ali, diz-se que conhecemos o
caminho. Se pudermos recitar um poema ou tocar uma peça de
música sem lê-los, diz-se que os conhecemos “de cor”, um
curioso toque de fisiologismo.

Além disso, mais um aspecto a considerar é se conhecemos ou sabemos

coisas. Skinner (1974, p. 119-120) exemplifica da seguinte forma:

...sabemos Álgebra, Latim, conhecemos Paris e Shakespare,
não apenas no sentido de ter tido contato com uma disciplina,

25 Neste trabalho procuramos nos eximir, ao máximo, dos preconceitos sobre toda e qualquer
teoria apresentada e buscamos nelas questões que sejam representativas para a análise em
questão
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uma língua, um lugar ou um poeta, mas no sentido de possuir
várias formas de comportamento com a relação a eles.

Para Skinner (1974, p. 125), então, o conhecimento é subjetivo no sentido

trivial de ser o comportamento de um sujeito, mas é o ambiente, presente ou

passado, que determina o comportamento, está fora desse sujeito. Poderíamos

pensar que o conhecimento encontra-se relacionado ao comportamento e

interage através da ação e experiência: ele é operacional. O conhecer vincula-

se ao comportamento perante o estímulo e sua discriminação frente ao mundo

exterior.

No livro Tecnologia Educacional, Skinner (1972) reflete e discute sobre os

problemas educacionais, em especial a relação professor-aluno em sala de aula.

São trabalhadas as questões diretamente ligadas à idéia da atuação do docente,

inserido nos cenários vividos. Dentre outras questões, o autor desenvolve

tópicos como: a preparação dos professores; o controle e o uso de métodos

aversivos em sala de aula, assim como o papel do professor e o papel do aluno.

Podemos perceber que, neste momento, o professor deixa de ser,

necessariamente, o programador no livro Tecnologia de ensino.

Em outro livro, Questões recentes na análise comportamental (2005), é

descrito, de maneira utópica, aquilo que o autor chama de escola do futuro. É o

momento em que as relações entre professor26, aluno e escola são discutidas.

No mesmo texto27, o papel do professor do futuro terá as seguintes atribuições:

- os professores terão mais tempo para falar com os seus
alunos. As discussões em sala de aula hoje são mais raras e
muito diferentes do que as que estabelecemos com amigos ou
colegas;

26 Uma observação importante é que neste caso, o professor não é citado da mesma forma
como no livro: Tecnologia do ensino, aqui nesta indicação. O professor torna-se mesmo
programador, pelo menos, não é referenciado pelo termo.

27 Tais características são todas apresentadas no capítulo: A escola do futuro, p. 129-131.
SKINNER, B. F. Questões recentes na análise comportamental. Campinas, SP: Papirus, 2005.
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- os professores do futuro funcionarão como conselheiros,
provavelmente, permanecendo em contato com determinados
estudantes, por mais de uma hora, e tendo oportunidade de
conhecê-los melhor;

- os professores deverão ser mais capazes de ajudar os
estudantes a escolher campos de interesse destes;

- ao invés de ensinar indivíduos, sem nenhum efeito, sob
condições concorrentes, eles terão a satisfação de tomar parte
em um sistema que ensina bem a todos os estudantes;

- como retorno, para o aumento da produtividade, o ensino não
só será uma profissão satisfatória como também fatalmente
remunerada.

As atribuições do professor apresentadas por Skinner, quando

destacadas destes contextos, bem que poderiam ser aplicadas aos mais

renhidos defensores do interacionismo e do construtivismo, em especial pelos

comentaristas dos seus comentaristas. O behaviorismo radical é uma

abordagem ampla e requer atenção, além do contato direto com a obra do

autor. Dessa maneira, poderá ser melhor compreendido, pois se trata de uma

exploração e experimentação sobre o comportamento humano e que, como tal,

quer justificá-lo, ou pelo menos entendê-lo, a fim de verificar se há nele algum

tipo de previsibilidade, de aumento ou diminuição de probabilidade de

acontecimento.

Essa forma do behaviorismo nos trouxe uma série de heranças que,

mesmo hoje, são utilizadas nos cenários de EaD. Caracterizamo-las pelos

conceitos de instrução programada, pelas máquinas de ensinar e até mesmo

pelo conceito de tecnologia do ensino, que é muito forte e se relaciona, de

maneira direta ou indiretamente, com grande parte dos trabalhos realizados,

atualmente, nesta modalidade. Assim, tais recursos, mesmo que de forma

discreta e não explícita, são de fato utilizados, conquanto em muitos casos não

sejam assumidos pelos seus idealizadores.
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Podemos perceber com detalhes que as teorias apontadas por Jean

Piaget e B. F. Skinner, embora contemporâneas no sentido filosófico, apontam

para questões muito próprias sobre a concepção de conhecimento, filosofia e

educação. Propõem discussões voltadas a diferentes abordagens educacionais,

hoje presentes, advindas das práticas educacionais atuais, mesmo que nem

sempre claras e explícitas.

Assim sendo, esta tese propõe que sejam elucidadas determinadas

proposições educativas que parecem e se apresentam como muito novas ou

nada behavioristas, mas que têm certamente suas fontes inspiradoras em

Skinner. Como por exemplo, citamos as próprias concepções dos AHA que

foram influenciados por suas teorias. Embora abrangentes e que privilegiam o

sentido do planejamento, estímulo e resposta, porém mediados por provocações

reflexivas em meios interativos.

2.3.2 O Conhecimento para Dewey

Parece-nos muito coerente propor uma reflexão sobre a proposta

pedagógica de Dewey e relacioná-la com as práticas pedagógicas recentes.

Refletir, especialmente, as possibilidades de se pensar numa filosofia da

educação contemporânea, utilizando-se do cenário tecnológico, como questão

norteadora dessa discussão, e a contextualização da experiência, tão citada

pelo autor. Revela-se, a proposta deweyana, como uma possibilidade de

mediação, no sentido de buscar, atentamente, as relações entre os

conhecimentos prévios, as reflexões sobre o mundo, relacionando-as com as

questões de experiência e valores, que devem estar embutidas na proposta da

veiculação da aprendizagem como valor inicial.

No sentido de compreender melhor este fato, vamos discutir o

conhecimento e como este é produzido socialmente. Mencionamos sociedade

porque, para o autor, não existe conhecimento sem a socialização daqueles que

vivem uma dada realidade. Cabe salientar, também, antes de qualquer
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situação, a relação e a sintonia, óbvias, entre sua pedagogia e filosofia, que

tendem a ser reflexivas. Sem a prática, no entanto, ela não ocorre de fato. Tanto

a filosofia como as pedagogias devem ser “interativas”, no sentido de uma teoria

que seja interpretada, relacionada, alimentada e concretizada pela ação.

Em concordância com a proposta de Dewey, o conhecimento é um

processo que passa pelo entendimento da experiência e da ação prática. As

citações, a seguir, demonstram, ao olhar de Anísio Teixeira (1930, p. 2-30),

como esse processo pode ser melhor entendido no contexto de uma filosofia da

experiência:

O phenomeno educativo, na phrase de Dewey, é a
reconstrucção da experiencia, à luz das experiencias passadas,
para melhor e mais rico controle da situação. Diante dessa
concepção, confirmada pela presente psychologia, o processo
educativo se opera em uma situação real de vida, onde o que é
apprendido funcciona com seu proprio caracter e produz as suas
naturaes consequencias. Alem disto, para que a apprendizagem
seja integradora, o que vale dizer educativa, a situação escolar e
vida do alumno devem se ajustar e harmonizar como um todo
continuo.

Ainda segundo Teixeira (1930):

Ora, o conhecimento, diz Dewey, é o resultado de uma atividade
que se origina em uma situação de perplexidade e que se
encerra com a resolução desta situação. A perplexidade é uma
situação indeterminada e o conhecimento é o elemento de
contrôle, de determinação da situação. Se tudo, na existência,
transcorre em perfeito equilíbrio, não há, pròpriamente, que
buscar saber ou conhecer, mas quando muito, um re-conhecer
automático.

E por fim o autor completa observando que28:

O conhecimento, pois, é o resultado de um processo de
indagação. E a marcha dêste processo de pesquisa é o que
Dewey chama de lógica. Vale dizer: lógica é o processo do

28 Citação extraída do texto: A Educação e a crise brasileira. Disponível em:
<http://www.prossiga.br/anisioteixeira/livro8/chama_segunda.html>. Acesso em: 1 mar. 2006.
Cabe salientar que neste site o leitor tem a oportunidade de conhecer grande parte da obra do
Mestre Anísio Teixeira, por meio dos artigos e e-books lá disponibilizados.

http://www.prossiga.br/anisioteixeira/livro8/chama_segunda.html>.
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pensamento reflexivo; "conhecimento" é o resultado dêste
processo; o "já conhecido" é o "material", que usamos no operar
a investigação ou a pesquisa. Mas êste material só será
devidamente, adequadamente utilizado, se, no processo pelo
qual o tivermos adquirido ou aprendido, tivermos operado como
se êle houvesse sido descoberto por nós próprios.

Segundo Pitombo (1974, p. 61):

... vê-se com nitidez que Dewey considera o conhecimento como
atividade mental, mas esta é idêntica a qualquer atividade
material; isto é, ambas são de igual essência e valor e com isto
se pretende estabelecer uma doutrina democrática do
conhecimento.

Nas questões apresentadas, podemos entender o conhecimento em

Dewey como conseqüência de uma atividade, que traz o valor da experiência,

a reprodução de significações vividas e apreendidas pelo indivíduo em seu

processo de socialização com o mundo. Para ele, o conhecimento é o resultado

de um conjunto de procedimentos em que, dentre eles, a experiência e a ação

se transformam em elementos fundamentais para a produção deste processo.

Por isso, a idéia da experiência, é tão significativa, pois possibilita o processo,

a continuidade e a significação necessários para a concretização do

conhecimento como tal.

A grande questão levantada e repetida sucessivamente, por ele, é que a

escola, na sua concepção mais tradicional, ou como o autor mesmo revela,

chamando-a de Escola tradicional, não desenvolve por culpa dos seus

métodos ortodoxos, dominantes e autoritários, as aptidões democráticas,

libertárias e críticas, que são fundamentais para que tal processo seja entendido

e obtenha significado pelos aprendizes. Relendo Teixeira (1971):

Saber, assim, não é aprender noções já sabidas, não é
familiarizar-se com a bagagem anterior de informações e
conhecimentos; mas, descobri-las de novo, operando como se
fôssemos seus descobridores originais. Tomar o conhecimento
já formulado ou apontar para este conhecimento não é, diz
expressamente Dewey, um caso de conhecimento, tanto quanto
tomar um formão de uma caixa de ferramenta não é fazer este
formão.

http://www.getpdf.com


83

A partir do que foi lido na referência anterior, torna-se necessário prestar

atenção ao detalhe da mensagem que nos atenta à idéia de que o conhecimento

não é tomado, ou transmitido por algo ou alguém, mas sim construído pela

experiência, no sentido de experimentar ou viver a experimentação, na acepção

das múltiplas significações que somente a experiência, segundo o autor, é

capaz.

Desta forma Dewey (1979, p. 175) conclui que nenhum pensamento ou

idéia pode ser transmitido como idéia de uma pessoa outra. Quando uma idéia é

dita, ela é para a pessoa a quem foi dita, um fato e não uma idéia.

O conhecimento para Jonh Dewey é uma possibilidade de relação com o

mundo e com os seus processos, pois, originalmente, é produzido por suas

interações e inter-relações com a experiência e a realidade da vida daquele que

o produz socialmente.

2.4 As questões metodológicas

Em concordância com os problemas apresentados, os processos

pedagógico-metodológicos, na visão do autor, tendem a se diferenciar dos

padrões disciplinares usuais. O quadro abaixo, transcrito a partir do texto de Di

Giorgi (1992, p. 24), apresenta parte da visão metodológica desenvolvida, por

John Dewey, para a fundamentação da escola nova, contrapondo-se às

questões metodológicas trazidas pela escola tradicional ao longo dos tempos.
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QUADRO 4
OS CINCO PASSOS METODOLÓGICOS DE JOHN DEWEY

1.o Atividade: o ponto inicial de qualquer aprendizado na escola, assim como na
vida, que a escola deve reproduzir o melhor possível, é uma atividade qualquer
que já esteja sendo exercida; atividade esta que se dá espontaneamente e que
corresponde ao interesse do educando.

2.o Problema: toda atividade, ao ser exercida, suscita problemas que dificultam
sua continuidade e/ou desenvolvimento. É essa a origem do pensamento: este
sempre provém de uma situação problemática. O ponto de partida do
pensamento é a tentativa de empreendimento, de se superar uma situação
problemática.

3.o Coleta de dados: o professor e os alunos devem coletar dados (dados de
todo dia) que possam ajudar a superar a situação problemática.

4.o Hipótese: estes dados, uma vez coletados, permitirão a formulação de uma
ou mais hipóteses explicativas do problema.

5.o Experimentação: essa hipótese deve ser testada, a fim de se verificar a sua
validade. Se for válida, poder-se-á resolver o problema, e a atividade
prosseguirá, até que se depare um novo problema.

Fonte: DI GIORGI, Cristiano. Escola Nova. São Paulo: Ática, 1992.

Inserido nos pressupostos metodológicos da escola pensada por Dewey,

um dos pontos marcantes, encontrado no desenvolvimento curricular, é o pensar

a escola baseada em projetos.

Di Giorgi (1992, p. 37), como autor, desenvolveu o que chamou de

“unidade de trabalho”. Em ambos os casos:

o projeto é algo que absorve toda a classe ou um grupo de
alunos durante algum tempo escolar, podendo chegar a ser um
ano... Exige, evidentemente, o ensino globalizado: todas as
disciplinas se voltam unicamente para a solução dos problemas
que se colocam como entraves ao desenvolvimento do projeto.

No sentido da aplicabilidade dos projetos, como forma de criar estratégias

para o currículo, o projeto tende a ser elemento que desperta o interesse do

aluno. Isso ocorre, por conta da proximidade com a sua vida que é o aprender
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fazendo, baseando na realidade, o que neste sentido, Almeida, F (2000, p. 22)

vem confirmar:

trabalhar com projetos é uma forma de facilitar a atividade, a
ação, a participação do aluno no seu processo de produzir fatos
sociais, de trocar informações, enfim, de construir conhecimento.

Dando seqüência à idéia, ainda acrescenta (2000, p. 36):

Implementar projetos significa oferecer a possibilidade
de os alunos desenvolverem conhecimentos significativos. Eles
acabam aprendendo com o corpo todo, porque entram por inteiro
na grande aventura de descobrir, de inventar, tratando o
conhecimento de modo integral e por inteiro. Aprender por
projetos é transformar o processo da aprendizagem em algo que
merece ser compartilhado e tornado público porque diz respeito
público.

Relacionando os aspectos marcantes, na teoria de Dewey, a idéia de

interesse e dos conflitos, existentes entre os princípios do interesse e do

esforço, são também elementos pertinentes, inclusive aos processos

metodológicos da teoria. Para o autor (1971, p. 65):

O legítimo princípio de interesse, entretanto, é o que reconhece
uma identificação entre o fato, que deve ser aprendido ou a ação
que deve ser praticada, e o agente que por essa atividade se vai
desenvolver.

Este ponto é interessante porque, no transcorrer da pesquisa, a idéia de

interesse aparecerá, em especial, para o entendimento de que sem ele, tanto no

ensino online quanto no presencial, os processos de produção tornam-se mais

complexos.

2.5 A experiência como processo educativo

A experiência por si, e em si, não é cognitiva, de acordo com Dewey.

Sendo assim, parte de uma série de ações. Ou seja, a possibilidade de

experimentar é um processo contínuo. Leva o indivíduo ao interesse de viver
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novas experiências significativas e “saudáveis”. Por essa razão, Dewey trabalha

dentro desta idéia as noções de que29:

ü  A escola deve estimular a experiência;

ü  A experiência não é qualquer experiência;

ü  A experiência pode ser educativa, não educativa e deseducativa;

ü  A experiência tem por fundamento a continuidade e a interação.;

ü  A experiência educativa é reflexiva.

Partindo, então, do problema de que a experiência pode ser educativa, ou

até mesmo, antecipando o autor, com o intuito de mostrar que a experiência

ganha sentido ao ser educativa, Dewey nos transporta para a análise da escola.

Além disso, como ela pode ser articuladora de saberes, ampliando-os no

momento em que compartilha valores democráticos, autônomos e críticos sobre

o mundo e a vida.

Assim traça paralelos entre o que ele denomina de Escola Tradicional e

de Escola Progressista ou Nova. Segundo o autor (1979, p. 5), a Escola

Tradicional:

é, em essência, esquema de imposição de cima para baixo e de
fora para dentro. Impõe padrões, matérias de estudo e métodos
de adultos sobre os que estão ainda crescendo lentamente para
a maturidade. A distância entre o que se impõe e os que sofrem
a imposição é tão grande, que as matérias exigidas, os métodos
de aprender e de comportamento são algo de estranho para a
capacidade do jovem em sua idade. Estão além do alcance da
experiência que então possui. Por conseguinte, há que impô-
los. E isto é o que se dá, mesmo quando bons professores
fazem uso de artifícios para mascarar a imposição e deste modo
diminuir-lhe os aspectos obviamente brutais30 .

29 Observações extraídas do livro Experiência e Educação, de John Dewey, escrito em 1938.

30 Embora este texto fosse apresentado, inicialmente, à análise da Educação dos mais jovens,
cabe, aqui, a sua relevância quanto à tese do autor por conta da sua crítica à imposição e à falta
de relação com a realidade que a escola atribui.
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Tal observação remonta à análise e à verificação do desinteresse da

escola do seu tempo31, na busca do compartilhamento da experiência,

desestimulando o caráter libertador, democrático e de reprodução da Escola

Nova, que Dewey apontava. Segundo ele, na Escola Nova:

... À imposição de cima para baixo, opõem-se a expressão e
cultivo da individualidade; à disciplina externa, opõe-se a
atividade livre; a aprender por livros e professores, aprender por
experiência; à aquisição por exercício e treino de habilidades e
técnicas isoladas, a sua aquisição como meios para atingir fins
que respondam a apelos diretos e vitais do aluno; à preparação
para um futuro mais ou menos remoto opõe-se a aproveitar-se
ao máximo das oportunidades do presente; a fins e
conhecimentos estáticos opõe-se a tomada de contacto com um
mundo em mudança (1938, p. 5).

O filósofo vê na escola um poderoso instrumento de reconciliação com a

proposta da experiência e que sua missão, acima de tudo, é a de despertar, nos

indivíduos, suas vocações por meio da ação e da prática. No entanto, para

Dewey, a experiência não é qualquer experiência, ou seja, no seu conceito

existe um universo de elementos, além de valores, que a distingue como

processo educativo, sendo exatamente o que nos interessa neste trabalho.

Valendo-nos ainda que, brevemente, das sistematizações proporcionadas

pelos AHA, percebemos que nestes, as exemplificações variam desde o uso de

estratégias de pesquisa, fora do ambiente, à utilização dos exemplos práticos da

vida do aluno, responsáveis por criar um link com a realidade, ou melhor,

descrevendo com as suas experiências.

Para Teixeira32 (1971), a natureza do processo da experiência é

caracterizada, inicialmente, pela influência mútua entre dois fatores: agente e

situação. Observando o esquema proposto por este autor, no prefácio do livro

Vida e Educação, de Dewey, nota-se, mais detalhadamente, a visualização

desta interação:

31 Porém, podemos observar que tais resquícios ainda se acham presentes na atualidade.

32 Prefácio do Livro: DEWEY, John. Vida e Educação. São Paulo: Melhoramentos, 1971.
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FIGURA 2
PROCESSO DA EXPERIÊNCIA

Fonte: DEWEY, John. Vida e Educação. São Paulo: Melhoramentos, 1971.

(Prefácio).

Parafraseando o autor, a simples representação, do que foi apresentado

anteriormente, não nos revela o caráter educativo da experiência, mas mostra,

por um lado, o sentido de uma atividade mútua. No entanto, ainda sem

representação cognitiva, pelo fato de que não estão presentes nesta relação, as

significações que se completam com a percepção, a análise e a pesquisa, as

quais nos impulsionam à aquisição de novos conhecimentos e de novas

experiências.

Admitindo-se essas relações, outras se fazem presentes. Uma delas é de

entender esse processo dentro de uma perspectiva dialética da experiência, no

sentido de observar os processos de mudança, no momento em que as

interações necessárias são satisfeitas pela ação. Segundo Teixeira (1971):

... A árvore que era apenas objeto de minha experiência visual
passa a existir de modo diverso, se entre mim e ela outras
experiências se processarem, pelas quais eu a venha conhecer
em outros aspectos: úteis, medicinais, de resistência, etc.
Depois dessas experiências, eu e a árvore somos uma coisa
diferente do que éramos antes. Existindo de modo diverso uma
para o outro. Houve, através daquelas experiências, uma
transformação que irá permitir alterar, sob certo aspecto, o
mundo em que vivo.
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Nesta ordem, o sentido e a experiência se apresentam como um processo

natural e que revelam, como princípio, a interação de dois elementos. Após sua

realização, transformam-se e são modificados pela ação em processos

contínuos e significativos de mundo.

2.6 A experiência deseducativa

Uma experiência não necessariamente é educativa, pois existem aquelas

que são não educativas, ou seja, que deseducam. Por conseguinte,

entendemos a experiência educativa como experiências reflexivas, que são

aquelas que nos levam à aquisição de novos conhecimentos, e à elaboração

das interconexões dos processos do antes e do depois, os quais impulsionam a

aquisição de novos conhecimentos e a sua continuidade.

Para Dewey, uma experiência deseducativa é aquela que produz o efeito

de parar ou de distorcer o sentido da continuidade para novas experiências.

Assim sendo:

uma experiência pode ser tal que produza dureza,
insensibilidade, incapacidade de responder aos apelos da vida,
restringindo, portanto, a possibilidade de futuras experiências
mais ricas.... A experiência pode ser imediatamente agradável
e, entretanto, concorrer para atitudes descuidadas e
preguiçosas, deste modo atuando sobre a qualidade das futuras
experiências, podendo impedir a pessoa de tirar delas tudo que
têm para dar (1938, p. 14).

Neste sentido, ainda existem experiências tão desconexas, fragmentadas

e sem relação, que proporcionam no indivíduo até mesmo uma falta de domínio

de si mesmo:

a energia se dispersa e a pessoa se faz um dissipado. Cada
experiência pode ser vivida, intensa e “interessante”, mas sua
desconexão vir a gerar hábitos dispersivos, desintegrados,
centrífugos. A conseqüência de tais hábitos é incapacidade no
futuro de controlar as experiências, que passam a ser recebidas
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como fontes de prazer, descontentamento, ou revolta (1938, p.
15).

A experiência para Dewey não é meramente cognitiva, como prescrito

anteriormente. Isso porque o processo reflexivo é que nos leva à aprendizagem

propriamente dita. Por isso, as experiências isentas de tal fenômeno não são

consideradas educativas, pois precisam estabelecer determinadas relações que

pontuaremos a seguir para considerarmos educativas. Nos AHA, as

experiências deseducativas são aquelas que são desenvolvidas sem fins

próprios, e sem relações com as perspectivas de aprendizagem do aluno.

Também aquelas que, mesmo distantes da sua realidade, não proporcionam

continuidades, conexões e as interações necessárias para o processo educativo.

2.7 A experiência genuína e educativa

Tais experiências se mostram, então, como formas da compreensão de

que, no processo educacional, as conexões e as continuidades são essenciais

para a constituição do aprendizado e, conseqüentemente, para a própria

concepção da produção do conhecimento. Na verdade, o que interessa à

filosofia deweyana, enquanto teoria, são as experiências que denomina

genuínas. Só é possível este tipo de experiência quando, em sua ação, acham-

se presentes no contexto os seguintes princípios: o da continuidade e o da

interação, os quais são intrínsecos ao processo.

Tornam-se primordiais ao processo de aprendizagem e são constituintes

da experiência educativa, quando compostos e se inter-relacionam. Para Dewey

(1938, p. 38):

Continuidade e interação, em ativa união uma com a outra, dão
a medida da importância e valor educativo da experiência em
causa. A preocupação imediata e direta do educar é, então, com
a situação em que a interação se processa.
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Acrescenta também o autor (1938, p. 37):

Os dois princípios de continuidade e interação não se separam
um do outro. Eles se interceptam e se unem. São, por assim
dizer, os aspectos longitudinais e transversais da experiência.
Diferentes situações se sucedem umas às outras. Mas, devido
ao princípio de continuidade, algo é levado de uma para outra.

A idéia de interação33 é formada pelo princípio de que as condições

objetivas e as internas de uma experiência agem em conjunto, no sentido de

constituírem a sua situação, enquanto elemento essencial para entender e

interpretar uma experiência em sua função e em sua força educativa (DEWEY,

1938, p. 34).

Por continuidade, entendemos que todos os processos estão vinculados à

seqüência e os links com experiências futuras, que a experiência atual pode

proporcionar. Aliam-se também estes links com experiências passadas. Para

Dewey (1938, p. 26): o princípio de continuidade de experiência significa que

toda e qualquer experiência toma algo das experiências passadas e modifica de

algum modo as experiências subseqüentes.

Sendo desta natureza, a experiência tende, também, a apresentar

processos qualitativos, incidindo na percepção de ser agradável ou não em sua

relação. Dessa maneira, qualitativamente, elas podem ser imediatas e mediatas.

33 O autor apresenta mais duas novas relações. Agora entre o conceito de interação e situação.
Ambas se completam e ganham sentido no processo educacional de Dewey. Segundo este
autor (1938, p. 16): Os conceitos de situação e de interação são inseparáveis um do outro. Uma
experiência é o que é, porque uma transação está ocorrendo entre um indivíduo e o que, ao
mesmo tempo, é o seu meio, podendo este consistir de pessoas com quem esteja conversando
sobre certo tópico ou acontecimento, o assunto da conversa também constituindo parte da
situação; ou os brinquedos com que estiver brincando; ou livro que estiver lendo (pelo qual suas
condições, ambientes, ao tempo, podem ser a Inglaterra, ou a Grécia antiga, ou uma região
imaginária); ou os materiais de uma experiência que estiver fazendo. O meio ou o ambiente, em
outras palavras, é formado pelas condições, quaisquer que sejam, em interação com as
necessidades, desejos, propósitos e aptidões pessoais de criar a experiência em curso. Mesmo
quando a pessoa imagina castelos no ar, está em interação com os objetos que a sua fantasia
constrói.
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... O imediato de ser agradável ou desagradável e o mediato de
sua influência sobre experiências posteriores. O primeiro é
óbvio e fácil de julgar. Mas, em relação ao efeito de uma
experiência, a situação constitui um problema para o educador.
Sua tarefa é a de dispor as cousas para que as experiências,
conquanto não repugnem ao estudante e antes mobilizem seus
esforços, não seja apenas imediatamente agradável, mas o
enriqueçam e, sobretudo, o armem para novas experiências
futuras (DEWEY, 1938, p. 16).

A experiência se processa no sentido de possibilitar o interesse da

pessoa em buscar passos futuros, de maneiras diversas, e de acordo com as

relações inicialmente criadas pela curiosidade e vontade de ampliar, de modos

diversos, a sua realidade. Torna-se essencial afirmarmos que a experiência não

se processa apenas individualmente ou subjetivamente. Por exemplo:

A diferença entre civilização e estado selvagem para tomar um
exemplo em grande escala, decorre do grau em que prévias
experiências mudaram as condições objetivas em que se
passam as experiências subseqüentes. A existência de
estradas, meio de rápido movimento e transporte, ferramentas,
máquinas, casas, equipamentos, luz e forcas elétricas, são
ilustrações. Destruídas as condições externas da presente
experiências civilizada, cairemos, por algum tempo, pelo menos,
nas condições primitivas (DEWEY, 1938, p. 31).

Desta forma, entender a idéia de experiência, para o autor, representa,

inicialmente, a compreensão de que os processos educacionais de ensino-

aprendizagem, assim como as relações de produção do conhecimento, passam

obrigatoriamente pela experiência, caracterizada pela sua continuidade e

significações, com eventos passados e futuros na ação. Observa-se, no autor, a

pertinência de que nem todas as experiências são educativas, e que nem

sempre, a escola trabalha com a estimulação dessas experiências. Por isso,

configura uma teoria, pensando numa reforma da escola, a qual chamou de

Escola Nova, já comentada anteriormente.

Assim, a idéia de experiência se revela como educativa pelas conexões

com os eventos passados e com o futuro, por meio do princípio da continuidade

e, fundamentalmente, por aquilo que Dewey denomina de pensamento reflexivo.
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O pensamento reflexivo é aquele que possibilita a transformação da

experiência em educativa. Ela tende a se relacionar com uma gama de

processos, que são uma mescla de subjetividade entre a subjetividade do sujeito

ao coletivo, em que se acha inserido e que, de certa forma, fornece o

discernimento sobre os fatos e as realidades, agora identificadas, pela produção

do conhecimento que a experiência como tal possibilitou. Dewey (1979, p. 159)

enfatiza a questão do pensar valorizando os seguintes aspectos apresentados

abaixo:

pensar é o esforço intencional para descobrir as relações
específicas entre uma coisa que fazemos e a conseqüência que
resulta, de modo a haver continuidade entre ambas.... Pensar
equivale, assim, a patentear, a tornar explicito o elemento
inteligível de nossa experiência. Tornar possível o proceder-se
tendo um fim em vista. É a condição para podermos ter em vista
objetivos.

No sentido das suas deliberações, o pensar adquire, então, a função de

também estabelecer conexões, em especial ao associar e possibilitar

significações posteriores. Desta forma, Dewey (1979, p. 165), ainda afirma:

Pensar é o ato cuidadoso e deliberado de estabelecer relações
entre aquilo que se faz e as suas conseqüências. Por ele, nota-
se não somente que estas coisas estão relacionadas, como
também as particularidades da sua associação.

Assim, para o autor, o ato de pensar reflexivamente, trata-se de

cuidadoso e deliberado ato de estabelecer relações entre aquilo que se faz e as

suas conseqüências. Nota-se não somente que estas coisas estão relacionadas,

como também as particularidades da sua associação. Assumem, portanto, uma

posição de destaque em sua teoria como forma de entender que as relações

educativas, pela experiência, devem ser submetidas ao ato reflexivo. O autor

entende, ainda, a reflexão da seguinte forma (1959, p. 14):

a reflexão não é simplesmente uma seqüência, mas uma
conseqüência – uma ordem de tal modo consecutiva que cada
idéia engendra a seguinte como seu efeito natural e, ao mesmo
tempo, apóia-se na antecessora ou a esta se refere.
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Dewey (1959, p. 15), por conseguinte, afirma que um pensamento

reflexivo ou idéia é a representação mental de algo não realmente presente. E

pensar consiste na sucessão de tais representações. As cinco fases ou

aspectos do pensamento reflexivo exaradas em seu livro: Como pensamos

(1959) são apresentadas na figura, a seguir:

FIGURA 3
PENSAMENTO REFLEXIVO

Fonte: Dewey (1959)

As cinco fases apresentadas na imagem acima significam: sugestão,

intelectualização, hipóteses (a idéia-guia), raciocínio e verificação da hipótese

pela ação. Essas fases, o autor denomina como processos necessários para a

configuração de uma experiência fundamentada pelo pensamento reflexivo.

Cabe, no contexto do trabalho, salientar as pretensões de Dewey ao mostrar

como a sua teoria se completa pela reflexão e pelo caminho filosófico.

De certo modo, as etapas sobrepujam um meio de atentar as formas de

produção do conhecimento, passando pelo aspecto da experiência, as quais não

são isoladas, fragmentadas e se encontram bem distantes de critérios que

possibilitem a produção como tal. Quando buscamos uma analogia com os

princípios deste trabalho percebemos, na prática, a existência de tal processo,

em especial ao observarmos que os conteúdos, exemplos e comportamentos

passam a significar uma realidade nova para o aluno. É de suma importância

lembrar que o AHA e a mediação precisariam ser influenciados pela proposta
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em destaque, especialmente percebendo que, em sua estrutura, tais condições

podem estar presentes inclusive como elementos efetivos dos processos

interativos dos ambientes e das suas mediações.

Conforme verificamos, a experiência tende a se articular com as

memórias passadas. Isso porque estão em sintonia com o presente da pessoa,

montando conexões com experiências futuras, que podem ser articuladas por

meio das vivências passadas da sua história. O pensamento reflexivo, neste

processo, é o responsável pela significação da experiência como tal no seu ato

de ser educativo.

2.8 Considerações sobre a visão da abordagem

No que concerne à visão da sua abordagem, poderíamos apresentar os

seus pressupostos, entendendo a valorização da cultura do aluno, as

possibilidades de auto-educação e auto-aprendizado, partindo da valorização,

também, em primeiro lugar, das iniciativas do aluno. Resumidamente, neste

sentido, a visão da abordagem deweyana corresponde à idéia de que:

ü  O aluno é centro do processo;
ü  A experiência é a peça chave para a produção do conhecimento;
ü  A reflexão sobre a experiência é que possibilita o conhecimento;
ü  O aluno aprende não só na escola, mas no mundo que ele mantém

relações e fundamenta a sua experiência;
ü  As relações são construídas entre a escola e o mundo;
ü  O professor pela sua maturidade orienta o processo da descoberta de

novas experiências;
ü  O professor respeita o meio social, político do aluno;
ü  Aprender é uma descoberta e uma redescoberta contínuas;
ü  Faz da escola um lugar onde seja de interesse o despertar dos valores

democráticos;
ü  Respeito aos interesses do aluno;
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ü  Respeito ao grupo e à realidade social em que vive o aluno;
ü  Ênfase no processo para a produção do conhecimento.

Ressaltamos que, neste trabalho, o estudo sobre John Dewey se

apresenta no sentido de explorar e desvendar ao cenário da EaD, no Brasil,

possibilidades mais concretas de aproximação com a sua teoria da experiência.

Além disso, esclarecer que este trabalho não possui o objetivo de desenvolver

uma teoria, ou uma fundamentação para a filosofia da EaD, em nosso país.

Nossas pretensões, no que se refere à obra do autor, concentram-se em

levar suas idéias à análise e à reflexão, através das mediações dos professores

online no próximo capítulo. Por isso, não distante da apropriação da teoria

deweyana, para observação dos processos de EaD, outras teorias se fazem

úteis e necessárias, como a teoria de Jean Piaget e Skinner, como já lidas e

discutidas anteriormente.

2.9 As pretensões contemporâneas

Inserido neste breve panorama, sobre o pensamento de alguns filósofos,

aqui estudados, e suas respectivas teorias, é importante percebermos as

variáveis, enquanto visão do processo da produção do conhecimento, e como,

de maneira global, entendem as interações e significações vividas pelos alunos

e professores em sistemas de EaD.

Fazendo um breve link com a questão do design educacional/instrucional,

essas diferentes visões afetam, de forma direta, as estratégias de aprendizado

e produção de conhecimento por parte dos alunos. De certo modo, o grande

problema analisado aqui, não é, necessariamente, de apresentar apenas as

teorias isentas de uma realidade, mas de percebermos e entendermos se os

professores, ao lecionarem as disciplinas online, estão cientes das diversidades

http://www.getpdf.com


97

de opções, de estratégias e de abordagens pedagógicas existentes, e de como

estas podem auxiliá-los no processo.

Em grande parte dos casos, os professores não foram preparados para

lecionar no meio acadêmico34. Podem ser bons especialistas em suas áreas,

mas observamos que, em grande parte, encontram-se num sério conflito. Isso

pode ser verificado quando convidados para lecionar, tanto no presencial como

na modalidade online. Tais docentes acabam por repetir os modelos que a eles

são muito próximos, ou seja, modelos que lhes foram apresentados no

transcorrer da sua formação: convencionais e tradicionais. Remetendo-nos,

aqui, à pesquisa de estudo de caso, quando questionados, informalmente, sobre

a sua formação, quase todos observaram que não tiveram nenhum tipo de

capacitação para lecionar, embora fossem mestres e especialistas em suas

áreas.

A questão é que esse fato implica na forma pela qual os professores

ministram seus debates, criam as suas atividades e avaliam o processo de

aprendizagem do aluno. Peters (2003, p. 195-196), pensando na sua realidade,

sistematizou um parágrafo no livro A educação à distância em transição, sobre

seminários virtuais que mencionamos, neste momento, como forma de

compreender as questões didáticas. Com relação aos professores, o autor diz

que:

Todos estudaram e foram socializados em escolas tradicionais e
em universidades convencionais do ensino face à face, a saber,
o ensino expositivo e a aprendizagem receptiva. Acreditam que
estas estratégias e habilidades são as coisas mais naturais do
mundo.

Baseando-nos, ainda, nestas questões, este mesmo autor salienta o

espanto e o impacto frente ao uso das tecnologias, ou seja, um suporte novo,

34 Estamos aqui generalizando o processo, tendo em vista o universo amplo de professores
universitários e não necessariamente estamos atribuindo tais adjetivos aos professores
pesquisados.
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uma didática nova, porém ainda não compreendida. Neste sentido, continua

Peters (2003, p. 196):

...eles se depararam com uma situação pedagógica totalmente
nova. Os que não têm sensibilidade pedagógica podem não se
dar conta dos novos pré-requisitos e condições de aprendizagem
em seminários virtuais e tentar continuar no modo tradicional.
Outros podem tentar adaptar os modos convencionais de
ensinar à nova situação, replicando-os. No entanto, um número
cada vez maior de professores compreende que os espaços
virtuais de aprendizagem requerem novas abordagens.

Dentro deste cenário, podemos também resgatar Skinner (1972, p. 90),

ao afirmar que o professor principiante não recebe preparação profissional.

Geralmente começa ensinando simplesmente como foi ensinado e, se melhora,

é apenas graças a sua própria e desamparada experiência.

Seguindo a mesma reflexão, Skinner (1972, p. 91) ainda aponta que

tem-se argumentado que o bom professor é simplesmente o que conhece o

assunto e está nele interessado. Qualquer conhecimento especial da

Pedagogia, como ciência básica, é tido como desnecessário.

Estas intervenções são pertinentes para repensarmos que, em muitos

momentos, os professores não se dão conta de que estão utilizando um suporte

e uma forma diferenciada de trabalho, em relação às práticas presenciais.

Repetem o modelo e esperam os mesmos resultados da sala de aula presencial.

Um outro problema diz respeito às próprias instituições de ensino, que nem

sempre preparam os seus profissionais para as novas atuações. Disponibilizam,

quando muito, breves tutorias e links, que servem como elemento de preparação

para o trabalho online.

Temos aí, dois momentos muito distintos e fortes no processo

educacional online, no ensino superior no Brasil. De maneira geral, os

professores não estão preparados para a didática online, e as instituições

universitárias também não. Pensam, na maioria das vezes, nos lucros, com a

redução de espaço, equipamento e infra-estrutura e retenção dos custos, em
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médio e em longo prazo, sem oferecer a capacitação pedagógica aos docentes.

De forma idêntica, os alunos não são esclarecidos sobre os propósitos e sobre o

novo processo de ensino que encontrarão, gerando, muitas vezes, no dia-a-dia,

tensões e conflitos que poderiam ser minimizados.

No sentido de apresentar uma visão mais esclarecedora das abordagens

referenciadas, neste trabalho, oferecemos, a seguir, uma análise levando-se em

consideração a visão da abordagem, em destaque, sobre os processos aqui

enfocados.

Neste capitulo, vimos questões centrais da filosofia de John Dewey, as

quais são pertinentes para a compreensão deste trabalho. Passaram elas,

basicamente, pela vida do autor, seus entendimentos sobre a escola, o

conhecimento e o professor à luz da experiência.

No próximo capítulo, veremos as questões metodológicas desenvolvidas

neste trabalho.
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Capítulo 3

As questões metodológicas da pesquisa
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3.1 Procedimento metodológico

Escolhemos a pesquisa exploratória, dentre as outras possibilidades

existentes, pois esta linha permite a formulação de uma problemática sem,

contudo, resolvê-la de imediato, mas tão-somente apanhá-la e caracterizá-la

(RUIZ, 1992, p.50). Inserida num universo que possibilita esclarecer questões

para o desenvolvimento de algumas hipóteses presentes nesta tese.

Dencker & Da Viá (2001, p. 59) definem, com mais clareza, pesquisa

exploratória como:

Estudos exploratórios são investigações de pesquisa empírica
que têm por finalidade formular um problema ou esclarecer
questões para desenvolver hipóteses. O estudo exploratório
aumenta a familiaridade do pesquisador com o fenômeno ou
com o ambiente que pretende investigar, servindo de base para
uma pesquisa futura mais precisa. São também utilizados para
esclarecer ou modificar conceitos. As descrições, nesse caso,
tanto podem ser qualitativas quanto quantitativas. Os métodos
de coleta de dados também podem variar da pesquisa
bibliográfica e documental ao uso de questionário, entrevista ou
observação. Esses estudos não necessitam de amostragem e
utilizam de modo bastante freqüente os procedimentos da
observação participante e análise de conteúdo.

Através desse tipo de pesquisa, é possível sistematizar informações com

as quais o pesquisador tem envolvimento e familiaridade, que podem ser melhor

integradas, a fim de esclarecer conceitos e estabelecer a correlação com a

Educação. Objetiva oferecer informações sobre o objeto de pesquisa e orientar

a formulação de hipóteses, é o que acrescentam Cruz & Ribeiro (2004, p. 17).

Além do mais, tal estudo tem por objetivo obter do fenômeno uma nova

percepção e detectar diferentes idéias.

Foi escolhida a metodologia qualitativa, que se fundamenta em dados

coligidos nas interações interpessoais, na co-participação das situações dos

informantes, analisadas a partir da significação que estes dão aos seus atos. O

pesquisador participa, compreende e interpreta, é o que revela Chizzotti (2001,

p. 52). Valendo-se muito do trabalho criativo, despertando o esclarecimento de
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uma situação para a tomada de consciência dos pesquisados quanto aos

problemas encontrados.

Permeando este trabalho qualitativo, buscamos no estudo de caso, como

forma de captura de dados e análise:

verificar a constância ou repetição do mesmo fenômeno em
vários casos. O direcionamento desse método é dado na
obtenção de uma descrição e compreensão completas das
relações dos fatos em cada caso, sem contar o número de casos
envolvidos (OLIVEIRA, 2002, p. 50).

Tendo em vista que cada caso é abstraído como parte significativa do

todo e, portanto, aceitável, quer para embasar um julgamento fidedigno, quanto

para propor uma intervenção, procuramos, mediante a técnica de análise de

conteúdo35, formular uma decodificação das respostas aos questionamentos,

com a finalidade de alcançar o significado profundo das comunicações nelas

cifradas (VITIELLO, 1999). A escolha deste procedimento está vinculada aos

objetivos da pesquisa e da nossa posição ideológica e social.

Ainda, no intuito de desenvolver uma pesquisa qualitativa, foram

utilizados métodos da “análise de conteúdo”. Para melhor compreendê-la,

podemos dizer segundo Chizzotti:

Esses procedimentos podem privilegiar um aspecto da análise,
seja decompondo um texto em unidades léxicas (análise
lexicológica) ou classificando-o segundo categorias (análise
categorial), seja desvelando o sentido de uma comunicação no
momento do discurso (análise da enunciação) ou revelando o
sentido de uma comunicação no momento dos conceitos em
meios sociais diferenciados (análise de conotações), ou seja,
utilizando-se de qualquer outra forma inovadora de

35 Segundo Badin (1977), trata-se de um conjunto de técnicas de análise de comunicação.

Já Chizzotti (1998, p. 99) declara que esta técnica procura reduzir o volume amplo de
informações contidas em uma comunicação a algumas características particulares ou categorias
conceituais que permitam passar dos elementos descritivos à interpretação ou investigar a
compreensão dos autores sociais no contexto cultural em que produzem a informação, ou, enfim,
verificando a influência desse contexto no estilo, na forma e no conteúdo da comunicação.
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decodificação impressas, visuais, gestuais etc., apreendendo o
seu conteúdo explícito ou implícito.

Entrevistas36 foram realizadas com professores da universidade Anhembi

Morumbi, cuja coleta dos conteúdos, possibilitaram-nos o relato minucioso

apresentado, aliado à leitura elaborada sobre o que Dewey escreveu. É a partir

disso que estabeleceremos uma série de correlações, no próximo capítulo, para,

ao final, construirmos nosso ponto de vista conclusivo.

3.2 Delimitação da pesquisa

A pesquisa, para o problema em destaque, foi realizada pela observação

numa instituição de ensino superior, cujo pesquisador trabalha, desde 1997, com

AHA, utilizando-o como suporte e meio de oferta direta de disciplinas online

para cursos de graduação, pós-graduação e seqüenciais. Foram analisadas

disciplinas de formação específicas, e DPs (Filosofia, Ética e Psicologia), assim

como o ambiente de aprendizagem em que são disponibilizadas.

Apresentamos, então, o local de realização da pesquisa, a descrição dos

professores colaboradores e o ambiente de hipermídia escolhido para a criação

de comunidades online.

3.3 O local e duração da pesquisa

O trabalho foi realizado entre julho e dezembro de 2005, na Universidade

Anhembi Morumbi, tendo como foco as disciplinas do programa sexta-free e

disciplinas de dependência (DP) online de pós-graduação. As disciplinas de

dependência são oferecidas aos alunos que, por diversos motivos, não

conseguiram o desempenho necessário para a aprovação. Desta forma, eles

podem refazê-la, nos semestres seguintes, na modalidade online.

36 Mais subsídios sobre entrevistas são encontrados em LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. de A.
Fundamentos de metodologia científica. 4 ed. São Paulo, Atlas, 2001. p. 195-201.
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Já o programa sexta-free37 é uma iniciativa da Universidade Anhembi

Morumbi, amparada pela portaria n.º2253, de 18 de outubro de 2001, do MEC,

que permite o oferecimento de até 20% da carga horária dos cursos de nível

superior reconhecidos pelo Ministério da Educação em atividades não-

presenciais”. As disciplinas de Filosofia, Ética são pertencentes a esse

programa. As outras disciplinas fazem parte do programa de especialização lato

sensu em design de hipermídia. Também a disciplina de Psicologia

Organizacional pertence ao programa de Dependência online , destinados a

alunos que fazem dependência da disciplina referenciada.

Em ambas situações, os alunos precisam ter acesso aos seguintes itens

para participar das aulas:

• Conhecimentos em informática básica e internet;
• Disponibilidade de aproximadamente quatro horas semanais para
dedicação a disciplina;
• Ter acesso a um microcomputador conectado à internet: na sua casa, no
seu trabalho ou na própria universidade;
• Possuir uma conta de correio eletrônico e um browser de navegação na
internet.

Abaixo são apresentadas as disciplinas estudadas, em síntese, além das

unidades/aula e a sua ementa. Pela ordem de seqüências são as seguintes:

Psicologia organizacional, Filosofia, Ética profissional, História da arte e

Multimídia II

SÍNTESE DO PROGRAMA DA DISCIPLINA DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
UNIDADES = AULA EMENTA

1 - Bases epistemológicas da Psicologia
2 - Behaviorismo, gestalt e psicanálise
3 - Mensuração da personalidade
4 - Inteligência ou inteligências?
5 - Inteligência emocional
6 - Psicologia social
7 - Psicologia do consumidor
8 - Orientação vocacional

A disciplina possibilita refletir a respeito
das relações entre indivíduo e
organização, comportamento humano,
desempenho de papéis, desenvolvimento
de grupos, processo de liderança, tensão e
conflito, feedback, humanização nas
relações de trabalho. A partir da análise

37 Fonte: Coordenação do projeto sexta-free.
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9 - Motivação
10 - Novo papel do homem e da mulher
11 - Psicopatologia da vida cotidiana
12 - Gerenciamento do tempo
13 - Profissional do futuro
14 - O corpo fala
15 - Funções psicólogicas
16 - Trabalho alienado e criativo

destas questões é possível compreender a
inter-relação entre resultados alcançados,
expectativas organizacionais, e grau de
satisfação obtido pelas pessoas que nela
trabalham.

SÍNTESE DO PROGRAMA DA DISCIPLINA DE FILOSOFIA
UNIDADES = AULA EMENTA

1 - Tipos de pensamento do homem -
Pensamento mágico

2 - Pensamento mítico
3 - Pensamento religioso
4 - Pensamento racional
5 - O surgimento da Filosofia - pré-

socráticos
6 - Sócrates/Platão
7 - Aristóteles
8 - Lógica da linguagem natural
9 - Pensamento científico

10 - Ciência
11 - Relação fato e linguagem na

ciência
12 - Diferenciar juízos
13 - Filosofia da arte
14 - Estética
15 - Arte e ideologia
16 - Considerações finais

A disciplina possibilita refletir a respeito
das relações entre indivíduo e
organização, comportamento humano,
desempenho de papéis, desenvolvimento
de grupos, processo de liderança, tensão e
conflito, feedback, humanização nas
relações de trabalho. A partir da análise
destas questões é possível compreender a
inter-relação entre resultados alcançados,
expectativas organizacionais, e grau de
satisfação obtido pelas pessoas que nela
trabalham.
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SÍNTESE DO PROGRAMA DA DISCIPLINA DE ÉTICA
UNIDADES = AULA EMENTA

1 - Liberdade
2 - 1.ª teoria da liberdade
3 - 2.ª teoria da liberdade
4 - 3.ª teoria de liberdade
5 - Liberdade - Jean-Paul Sartre
6 - Conceitos de Ética
7 - Deliberação e justo valor
8 - Kant e suas contribuições para a

Filosofia
9 - O campo da ética

10 - Virtudes morais
11 - Virtudes morais
12 - A questão da diferença
13 - Finalidade da ética
14 - Ética no ambiente profissional
15 - Ética profissional
16 - Considerações finais

A disciplina introduz os conceitos de ética
e moral que estão no centro das
discussões cotidianas, estuda os conceitos
que estruturam o debate ético, abrangendo
sua aplicabilidade e enfocando eticamente
comportamentos desejados por meio da
abordagem das virtudes primordiais. Trata
a questão da liberdade humana e dos
critérios de decisão, a partir de óticas de
diferentes filósofos, refletindo sobre a
aplicabilidade dos conceitos éticos na vida
profissional e no ambiente corporativo,
debatendo a Ética nos Negócios
Internacionais em ambientes Multiculturais
e analisa as razões pelas quais o discurso
e a prática ética tornaram-se, hoje, fatores
de sobrevivência das organizações.

SÍNTESE DO PROGRAMA DA DISCIPLINA DE MUILTIMÍDIA 2
UNIDADES = AULA EMENTA

1. Apresentação do conteúdo da
disciplina, do sistema

2. de avaliação e do formato das
aulas;

3. Introdução ao Director MX,
capacidades e possibilidades com o
software;

4. As diversas formas de criar
animação bidimensional com o
Director MX;

5. Manipulação de mídias no Director
MX, a integração de elementos
como o áudio, o vídeo, o texto, a
foto, a ilustração e a animação;

6. Apresentação da linguagem de
programação nativa do Director
MX: o script Lingo, com suas
aplicações, possibilidades e sintaxe
básica;

7. A linguagem Lingo atuando na
manipulação de “sprites”;

8. A linguagem Lingo no controle de
mídias e na expansão dos recursos

A ferramenta Macromedia Director MX
permitirá ao aluno o desenvolvimento de
uma ampla gama de produtos digitais tanto
para sistemas on line (internet, intranet e
etc...) como para off line (cd-roms, dvd-
roms dentre outros).
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de interação com o usuário;
9. Encerramento da disciplina com

esclarecimento de dúvidas e
análise dos trabalhos
desenvolvidos no decorrer da
disciplina.

SÍNTESE DO PROGRAMA DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA ARTE
UNIDADES = AULA EMENTA

1. Apresentação da disciplina (aula
presencial)

2. Da representação à simulação – a
história de uma crise

3. Vanguardas Européias e Crise da
Representação

4. Arte e Tecnologia – Cinéticos e
Concretos

5. Mudança de Paradigmas – Pop Art
e Minimal Art

6. Cildo Meireles e Nelson Leirner –
Outras Artes, Outros Critérios

7. Século XXI – O Que é Arte Hoje?
8. Aula presencial final, seguida de

avaliação final (prova)

A disciplina aborda os conceitos da arte
moderna e contemporânea, analisando a
influência das mídias de produção de
imagens, como fotografia, cinema e arte
digital.

3.3.1 AHA

O AHA pesquisado foi o Blackboard. Em especial foram observadas

suas ferramentas, que possibilitam a gestão da informação e do conhecimento

nas disciplinas online estudadas.
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3.4 Instrumentos

Como instrumentos desta pesquisa, valemo-nos, basicamente, de três

deles, adequados ao que nos propusemos levantar, passando, então, a ser

descritos, pelos subitens, a seguir.

3.4.1 Pesquisa bibliográfica

Considerando a pouca disponibilidade de títulos publicados no mercado,

que abordam o tema, em específico, foi necessário recorrer à pesquisa

utilizando publicações de diversas áreas tais como ensino-aprendizagem, teorias

de ensino, tecnologia educacional, gestão do conhecimento, hipermídia,

Sociologia e Psicologia da Educação. Desta maneira, iniciamos um

levantamento bibliográfico, tanto da literatura existente em língua portuguesa,

como na inglesa e na espanhola, disponíveis no formato de livros, periódicos,

jornais e revistas, assim como diversos sites da internet, para detectar os

trabalhos desenvolvidos por outros educadores no Brasil, na última década.

Exatamente para isto serve a bibliografia, pois oferece meios para definir,

resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas

áreas onde problemas não se cristalizaram suficientemente, segundo relata

Manzo (1973, p.32). Trujillo Ferrari (1974, p.230), por sua vez, comenta que tem

ela por objetivo permitir ao cientista o reforço paralelo na análise de suas

pesquisas ou manipulação de suas informações. Assim sendo, não se trata a

pesquisa bibliográfica de mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre

determinado assunto, mas propicia o exame de um tema, sob novo enfoque ou

abordagem, chegando a conclusões inovadoras, na maioria das vezes.

Muitos dos temas, aqui pesquisados, contribuem para a produção desta

tese, os quais estão intrinsecamente ligados à experiência de ensino-

aprendizagem e da tecnologia educacional. Notou-se, no entanto, a carência de

bibliografia nacional relativa a ambientes de aprendizagem online, não só como
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referência, mas criando possibilidades e alternativas para a implementação do

projeto em si.

3.4.2 Entrevistas

A técnica de entrevistas semi-estruturadas foi utilizada neste trabalho,

tendo em vista que :

exige ainda outras habilidades do entrevistador para auxiliar a
expressão livre, estimular adequadamente e orientar o discurso
para questões frontais. O pesquisador, nas interações verbais e
não verbais, na compreensão do contexto das ações do
informante, vai recolhendo os dados que o conduzem à
progressiva elucidação do problema, à formulação e à

confirmação de suas hipóteses (CHIZZOTTI, 2001, p. 92).

Concordando com o mesmo autor, acreditamos que o informante, por sua

vez, seja:

Competente para exprimir-se com clareza sobre questões de
sua experiência e comunicar representações e análises suas,
prestar informações fidedignas, manifestar em seus atos o
significado que tem no contexto em que eles se realizam,
revelando tanto a singularidade quanto a historicidade dos atos,
concepções e idéias.

Tais entrevistas foram realizadas, no período 23 de agosto a 25 de

novembro de 2005. Os depoimentos traduzem a opinião em três diferentes

aspectos (produção, processo da produção e a diferenciação entre a produção

online e a presencial). Baseia-se em perguntas relativas à problemática da

aprendizagem e à produção do conhecimento no AHA.

3.5 População-alvo/População de estudo

A pesquisa foi realizada com a participação dos professores, na

Universidade Anhembi Morumbi, enquanto ministravam cursos presenciais e

online de disciplinas diferenciadas em seus conteúdos. Apresentam estes, por
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sua vez, diferentes idades, tempo de trabalho e formação. Foram entrevistados

professores das disciplinas de Filosofia, Design, Ética e Psicologia, de cursos de

graduação, pós-graduação e de cursos superiores de curta duração.

Para tal, foi utilizado o ambiente para criação de comunidades

(<http://www.armbell.com>), que possibilitou a obtenção dos dados. Por

questões éticas, cada entrevistado foi identificado por código aleatório, sendo

possível detectar a escolaridade, idade, disciplina que leciona e tempo de

atuação na universidade.

Compartilharam do fórum de pesquisa, professores das disciplinas

participantes das grades curriculares de cursos de graduação, especialização

lato sensu em design, dependência online de cursos superiores e de curta

duração. Conseqüentemente, esses professores apresentaram também

diferentes trajetórias, tempos de instituição e formações diferenciadas para o

exercício da EaD, alguns mais flexíveis e outros mais críticos na sua prática.

A seguir, apresentamos o perfil de cada professor participante da

pesquisa, especificando sua área de atuação, modalidade de ensino em que

atua, tempo de instituição, idade e disciplinas que leciona.

Professor 1 – TVF

Modalidade Tempo de Instituição Disciplinas Titulação

Graduação 15 ANOS Filosofia/Ética Mestre

Professor 2 – SFC

Modalidade Tempo de Anhembi Disciplinas Titulação

Graduação 20 ANOS Filosofia/
Ética

Mestre
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Professor 3 – PSL

Modalidade
Tempo de Anhembi

Disciplinas Titulação

Graduação e Cursos
Superiores de Curta
Duração

20 ANOS Psicologia Mestre

Professor 4 – DFF

Modalidade Tempo de Anhembi Disciplinas Titulação

Graduação e Pós 2 anos História do design/
História da arte/
Hipermídia

Mestre em

doutoramento

Professor 5 – MIZ

Modalidade Tempo de Anhembi Disciplinas Titulação

Graduação e Cursos
Superiores de Curta
Duração

2 ANOS Metodologia e
Prática de ensino

Mestre em

doutoramento

Professor 6 – DPM

Modalidade Tempo de Anhembi Disciplinas Titulação

Graduação e Pós 8 anos DIRECTOR –
(Software para
produção de
design)

Graduado

Mestrando

Todos os professores trabalham como “horistas38” da universidade, e

dispõe de uma carga horária média que transita entre 30 e 40 horas semanal,

dividas entre online e presencial. Esse sistema de trabalho não prevê nem

possibilita dedicação à pesquisa. As horas disponibilizadas para a “sala de

aula”, muitas vezes têm que ser compartilhadas com outras instituições de

ensino. Ainda, em alguns casos, a carga horária online chega a 50% do seu

total, dependendo do professor e da disciplina, atingindo uma média de 25 a 30,

ou até 45 alunos por classe online.

38 Professores são pagos pelas horas realizadas em sala de aula, sem vínculo com pesquisa
acadêmica como ainda ocorre em algumas universidades privadas. Em média os professores
trabalham mais de 30 horas semanais em sala de aula.
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3.6 Instrumento e fonte de dados

As questões empregadas, para a realização do levantamento de dados,

formaram um roteiro de três perguntas abertas, sendo que nelas existia a

estrutura de tópicos, nas quais o entrevistado tinha total liberdade de resposta.

Os depoimentos foram gravados/registrados na web após autorização dos

entrevistados, mediante garantia do sigilo e anonimato, e, posteriormente,

transcritos na íntegra, para possibilitar a análise do conteúdo.

Foram utilizadas as seguintes questões como forma de obtenção de

resultados:

Primeira Questão:

1) Pela sua experiência de trabalhar em ambientes hipermídia de aprendizagem,

como se dá o processo de produção do conhecimento?

Segunda Questão (dividida em dois aspectos):

2.1) Como podemos observar esse processo de produção individual e grupal do

conhecimento nos alunos (por meios práticos ou exemplos vividos nos nossos

próprios cursos)? Dê dois exemplos.

2.2) Como seus alunos avaliam este trabalho, do ponto de vista da

aprendizagem? Dentro dessa questão o importante é refletir e argumentar se

eles aprendem e como eles aprendem?

Terceira Questão:

3) Afinal (depois de todas as respostas dadas sobre o que é conhecimento e

sobre como se avalia se houve ou não aprendizagem no ambiente) em que se

distingue, a partir do que você respondeu, a forma de produção do

conhecimento em AHA das formas convencionais de aulas presenciais?
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Foram utilizados os seguintes instrumentos de avaliação sobre a eficácia

na produção do conhecimento. Estes estavam presentes na questão 2,

apresentada acima.

Abaixo os instrumentos:

1 - O aluno formula novas questões baseadas na experiência que viveu no

ambiente de aprendizagem virtual?

2 - Consegue ele comparar os textos lidos com as suas vivências cotidianas?

3 - Estabelece diálogos com os seus colegas a partir dos conteúdos/textos e

interações?

4 - Faz síntese de textos com suas palavras, dando continuidade ao tema?

3.7 Local de estudo – o ambiente de pesquisa de hipermídia escolhido para

coleta de dados

Na fase inicial de planejamento da pesquisa, a proposta seria a

disponibilização dos fóruns em um ambiente cedido pela Universidade Anhembi

Morumbi, possivelmente o Blackboard.

Com a aproximação da fase de pesquisa, alguns questionamentos

nasceram como o de, por exemplo, perceber que poderíamos obter dados mais

reais e descritivos sobre as situações de ensino, caso os debates fossem

realizados fora do ambiente da Universidade Anhembi Morumbi. Esse fato

asseguraria maior tranqüilidade no desenvolvimento das respostas, aos

questionamentos e privacidade dos dados.
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Cabe salientar que duas ferramentas tecnológicas foram utilizadas: o

Blackboard39, como ferramenta de trabalho dos professores apresentada no

capítulo 1, e a ferramenta gestora de comunidades online PHP BB, que

descreveremos agora.

Após a fase de pesquisa e adotando um critério, que tinha como

pressuposto básico a questão da segurança dos dados, foi eleita uma

ferramenta gerenciadora de comunidades, desenvolvida em PHP, chamada PHP

BB (<http://www.armbell.com>). Dentre suas qualidades, apresentou um bom

sistema de criação, edição e organização de fóruns temáticos, possibilitando a

organização por temas e sistemas de gerenciamento. Isso acarretou,

nitidamente, um sistema de controle de usuários e formas diferentes de

visualização do sistema, de acordo com o acesso de cada usuário.

Para melhor entender o sistema apresentamos, a seguir, de forma

sucinta, algumas de suas interfaces do sistema de fórum.

39 O ambiente Blackboard foi descrito no Capítulo 1, por entender que o mesmo nasce de uma
questão conceitual, merecedora de discussão mais ampla.
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IMAGEM 3
HOME PAGE DO PHPBB

Fonte: <http://www.armbell.com/>.

Na Imagem 4, a seguir, o usuário tem acesso aos temas publicados e

discussões.

http://www.armbell.com/>.
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IMAGEM 4
APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DE DISCUSSÃO, PUBLICADOS NO ESPAÇO

Fonte: <http://www.armbell.com/forum/index.php?mforum=educacaoconheci&sid=d96a42290
cdaac6c4fc4528cb8fd014d>.

E, por fim, na Imagem 5, na página seguinte, visualizamos a área de

administração do ambiente, onde somente o pesquisador/administrador tem

acesso. Nesta área, ele pode observar todos os acessos dos usuários, além de

publicar novos temas de pesquisa, gerenciar e-mails e outras funcionalidades de

administração do sistema.
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IMAGEM 5
ÁREA ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO

Fonte: <http://www.armbell.com/forum/admin/index.php?admin=1&mforum=educacaoconheci
&mforum=educacaoconheci&sid=d96a42290cdaac6c4fc4528cb8fd014d>.

3.8 Critérios de inclusão e exclusão do público da pesquisa

Por meio da coordenação de EaD, da instituição pesquisada, foram

cedidos os e-mails de contatos dos professores que ministram disciplinas online.
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Em média foram recebidos aproximadamente 20 endereços. Como dito

anteriormente, tais professores lecionam disciplinas de duração e currículos

diferenciados. Todos eles foram convidados, por e-mail, a participarem do fórum

de pesquisa.

Destes 20 docentes, oficialmente 11 não responderam ao convite; três

justificaram a impossibilidade de participação e seis deles tiveram interesse em

levar avante o desafio.

Neste capítulo, vimos os elementos metodológicos que compõem esta

tese. No próximo, serão realizadas as análises dos dados obtidos na pesquisa

com os professores.
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Capítulo 4

Análise geral da pesquisa com os professores

“Aprender, no sentido próprio não quer dizer aprender coisas, e sim
aprender a significação das coisas ....”

John Dewey
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4.1 A visão dos docentes sobre o processo de produção do conhecimento

Este capítulo foi desenvolvido para rearticular o debate sobre o

conhecimento e sua produção em ambientes de aprendizagem, tendo como

elemento norteador o discurso dos professores pesquisados nos fóruns. Aliado

a esse processo, segue-se, então, uma analogia ao principal autor, apresentado

(Dewey) no segundo capítulo.

Esta relação foi pautada por elementos intermediários, ou seja, questões

que, de certa forma, são pontuadas pelos professores e por Dewey. Isso

acarreta numa assimilação ampla deste procedimento, não no sentido de

apresentar qualquer crítica ao discurso dos professores, mas, de entender como

as dimensões da produção do conhecimento podem ser completadas,

interpretadas e reinventadas.

Interessamo-nos, também, em descrever parte das características da

mediação pedagógica, aplicada aos professores em questão, assim como

relatar, por meio do discurso, as capacidades interativas do AHA. Além disso,

identificar quais as características dos processos do conhecimento, tanto na

produção online quanto presencial.

Dessa forma, o capítulo é constituído pela análise de três questões

aplicadas aos professores. A primeira delas é sobre como ocorre o processo da

produção do conhecimento do aluno em AHA, tendo como referência descritiva

a experiência do professor. Para isso, foi utilizado o seguinte enunciado:

Pela sua experiência de trabalhar em AHA, como se dá
processo de produção do conhecimento?

A segunda questão tem por interesse relatar como o processo da

produção, individual e grupal, do conhecimento é construído na visão dos

educadores. Também, como, por meios práticos, podemos registrar, analisar, e

entender o fato, assim como indicar instrumentos de avaliação sobre a
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forma/eficácia desta produção. Originaram o discurso, os seguintes enunciados

e parâmetros:

Como podemos observar esse processo de produção individual
e grupal do conhecimento nos alunos (por meios práticos ou
exemplos vividos nos nossos próprios cursos)? Dê dois
exemplos.

Como seus alunos avaliam este trabalho do ponto de vista da
aprendizagem? Dentro dessa questão o importante é refletir e
argumentar se eles aprendem e como eles aprendem?

Instrumentos de avaliação dos alunos sobre a forma/eficácia na produção

de seu conhecimento:

1 - O aluno formula novas questões baseadas na experiência
que viveu no ambiente de aprendizagem virtual?

2 - Ele consegue comparar os textos lidos com as suas vivências
cotidianas?

3 - Estabelece diálogos com os seus colegas a partir dos
conteúdos/textos e interações?

4 - Faz síntese de textos com suas palavras dando continuidade
ao tema?

A terceira e última questão faz uma analogia entre as formas de produção

do conhecimento em APA, sala de aula/laboratórios, e AHA.

Afinal (depois de todas as respostas dadas sobre o que é
conhecimento e sobre como se avalia se houve ou não
aprendizagem no ambiente), em que se distingue, a partir do
que você respondeu, a forma de produção do conhecimento em
AHA das formas convencionais de aulas presenciais?

De preferência, apresente exemplos concretos deste fato.

As três discussões foram desenvolvidas pelo fórum livre, que ficou aberto

aos professores, disponibilizando-lhes tempo adequado à participação. Assim

sendo, a primeira questão teve um período de permanência de 23 de agosto a
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31 de agosto de 2006. A segunda, de 03 de setembro a 28 de outubro e a

terceira, de 31 de outubro a 12 de novembro.

No âmbito da análise sobre o conhecimento, poderíamos ensaiar sobre

várias premissas filosóficas, idéias e noções do assunto, que são latentes à

cultura ocidental. No entanto, estamos inseridos num contexto de pesquisa, em

que os aspectos das aprendizagens devem ser potencializados. Por isso, a

contextualização sobre a reflexão do conhecimento será realizada, neste

primeiro momento, através da verificação das questões conceituais da produção

do conhecimento, mediante as falas dos professores em debate. Num segundo

momento, pela síntese dos autores que deram suporte à pesquisa e, também,

pela confirmação das hipóteses desta tese.

4.1.1 O conhecimento: o olhar do professores

O primeiro fórum da pesquisa estabeleceu relações com o pensamento

geral dos professores sobre o processo de produção do conhecimento em AHA.

Para isso, contou com a seguinte provocação, que desencadeou o primeiro

debate:

Pela sua experiência de trabalhar em AHA, como ocorre o
processo de produção do conhecimento?

Este fórum, em especial, trouxe uma amplitude muito significativa, no

sentido de perceber a visão geral que desencadearia todo o processo narrativo

dos colaboradores da pesquisa.

A discussão do fórum apontou elementos particulares, observados pelos

professores, os quais já nos remetem para uma identificação de como se dá a

forma de produção do conhecimento em AHA. Podemos antecipar alguns pontos

como: o interesse, a individualidade, a diversidade, a autonomia, dentre outros

aspectos que veremos, pontualmente, nas falas dos professores. Tais formas
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dialogam com as questões refletidas nas hipóteses desta tese. Identificamos

isso, à medida que foram analisadas, comprovadas ou não, de acordo com cada

debate apresentado.

Cabe relacionar o pensamento de Dewey ao discurso dos professores,

observando que, para ele, o conhecimento é também entendido como

conseqüência de uma atividade. Essa atividade traz consigo o valor da

experiência, a reprodução de significações vividas e apreendidas pelo indivíduo

em seu processo de socialização com o mundo e de suas reflexões com ele.

Dessa forma, em concordância com a proposta de Dewey, o

conhecimento é um processo que passa pelo entendimento da experiência e da

prática. Assim, para este autor, o conhecimento é o resultado de um conjunto

de procedimentos que, dentre eles, a experiência, a ação e a reflexão

transformam-se em elementos fundamentais para a produção deste processo.

Por isso, a idéia da experiência é tão significativa, pois possibilita o

processo, a continuidade e a significação, necessários à concretização do

conhecimento como tal. E ela ocorre em constante interação com as várias

situações vividas pelo o aluno, que pode também buscar por meio da

visualização da experiência do colega e do seu professor, ajuda para que a

significação do seu conhecimento ocorra. Por isso, para nós, é importante

perceber se as medições e se as ferramentas, além dos recursos dos AHA,

possibilitam as condições necessárias para que o processo da produção do

conhecimento.

Desta forma, seguindo uma ordem de exposição, foram exibidos na

seqüência os comentários. Apresentados em forma de análises que denotam

como cada professor entendeu e obteve significado sobre a questão da

produção do conhecimento, em sua experiência com o alunado.
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Para o professor TVF, o processo de produção do conhecimento

acontece, basicamente, pelas relações individuais que o aluno cria com o

conteúdo e, conseqüentemente, com o curso em questão. Para o professor:

Depende quase unicamente do interesse do aluno. Os tutores
podem, no máximo, disponibilizar textos, indicar links, incentivar
a pesquisa, despertar o interesse, mas a produção propriamente
dita do conhecimento, é individual.

Nesta relação, o professor mostrou como é muito significativo o interesse

do aluno, ou seja, por meio desta aptidão, poderá buscar mais questões, e

relacioná-las inclusive com os seus próprios processos pessoais. Caso

contrário, o aluno fica desestimulado e condenado a apenas “realizar e enviar

atividades.”. No que diz respeito às questões de análise comprobatórias da

pesquisa, podemos entender que o professor cria elementos para que a

aprendizagem ocorra, mas, no entanto, o aluno precisa articular o seu interesse,

criando mecanismos para a concretização satisfatória do processo. Por outro

lado, precisamos verificar se de fato esses links, textos, são correspondentes à

realidade do aluno, senão, o interesse continua dormente. Uma observação

pertinente, ainda é o fato de que os cursos podem ser modificados

constantemente, no sentido de alguns aspectos do seu conteúdo. Isso porque os

perfis dos alunos são sempre diferentes. O olhar de uma turma, sobre os

mesmos problemas, nunca é o mesmo em relação a anterior.

Neste sentido, o professor TVF dá continuidade à análise. Mantém

relações com as hipóteses deste trabalho de que os professores criam

condições para favorecer a aprendizagem de maneira significativa para o aluno.

Proporcionar a experiência genuína, neste caso, é transportar ao âmbito

da experiência individual do aluno, elementos que compõem a sua continuidade

de interação com o seu meio. Isso quer dizer que a experiência proporcionada,

pelos conteúdos online, não necessariamente desperta tais relações. Tal

experiência pode não atender a sua função enquanto força educativa, ou

também não proporcionar as ligações com experiências passadas e suas
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possíveis conexões com o futuro. Quando essas são geradas, teríamos então o

ato genuíno no caminho da completude, como diria Dewey. Algumas narrativas

apresentadas pelos professores, frente aos seus processos vividos,

relacionam-se com tal pretensão. Mais adiante, veremos alguns exemplos.

Segundo o professor TFV:

Creio que quando o interesse é despertado o aluno vai atrás das
informações obtidas numa tentativa de aprofundar o que ele viu
em aula. Mas, quando não é despertado ele se limita a cumprir
suas obrigações (respondendo aos exercícios)....

Por outro lado, encontramos alunos que, tendo seu interesse
despertado, informam a outros alunos suas descobertas em
pesquisas pessoais.

Ainda na questão relacionada ao interesse, o professor questiona o fato

de que alguns alunos tendem a não apresentar uma noção exata do que o

processo e a disciplina implicam naquele momento. Tal fato gera a maior

dificuldade na produção do conhecimento.

Vemos alunos, especialmente em Filosofia, que não lêem os
textos e dão opiniões pessoais ficando no "achismo". Pior,
quando cobramos que, no mínimo, realizem a leitura do texto
disponibilizado, encontramos atitudes de revolta, argumentado
que Filosofia não passa de um amontoado de opiniões pessoais
e ele não entende porque não aceitamos a opinião dele.

Voltamos aqui ao interesse do aluno. Também à discussão de como as

condições de interatividade, geradas pelo AHA em parceria com as mediações

do professor, podem, de fato, rearticular o interesse do aluno, embora num

sentido mais amplo, o discente precisa ter a “vontade” e a necessidade de

interagir com as condições geradas no processo de maneira geral.

Mas, o contrário também ocorre. Em seu depoimento afirma que: Por

outro lado, encontramos alunos que, tendo seu interesse despertado, informam

outros alunos suas descobertas em pesquisas pessoais.
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Referidos comentários dos professores levam-nos a acreditar que as

condições para a produção do conhecimento são criadas. Vemos também que o

processo também parte do aluno no sentido de perceber os caminhos e

significados relacionados por ele nos transcorrer dos seus percursos.

Relativo à primeira questão, sobre a produção do conhecimento, o

professor SFC seguiu com elementos próximos ao do primeiro docente.

Trabalhou, no entanto, com a idéia da subjetividade, ou seja, vê que o

processo da produção do conhecimento dentro de AHA também é pessoal, ou

depende do perfil do aluno:

A produção do conhecimento realizada pelo aluno no ambiente
hipermídia é subjetiva.

Para o professor SFC, o aluno pode construir o seu conhecimento por

meio da busca e daí a terminologia aluno buscador, isto é, aquele que tem

interesse e desejo de aprender. Pode-se destacar na sua narrativa a existência

de vários perfis de alunos:

Na minha experiência como tutora tenho encontrado uma
diversidade de perfis, mas o que realmente chama atenção é o
aluno buscador, aquele que, frente ao tema lançado, vai buscar
idéias referenciais e cria um texto onde os links dão sustentação
ao argumento colocado.

Quando os professores participantes do fórum de pesquisa mencionam a

necessidade de interesse do aluno em buscar o conhecimento (no sentido de

produzi-lo), de certa forma estão assinalando uma possível Didática, ou

Pedagogia, em que a relação com as várias facetas sociais e do cotidiano é

necessária para que o aluno construa uma visão mais ampla e articulada do

mundo. Assim, este processo gera a noção de uma experiência que pode

proporcionar uma articulação entre os espaços da escola, mesmo que virtuais,

aos espaços urbanos, rurais e cotidianos em que este aluno vive e está

habituado.
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Podemos sugerir também, neste momento, uma proposta pedagógica,

que tenha referência indireta ou direta a Dewey, e relacioná-la com as práticas

pedagógicas recentes, com o cenário tecnológico contemporâneo, cuja

contextualização da experiência, tão citada pelo autor, possa servir como

elemento de sustentação e suporte didático.

Aqui, cabe relacionar em Dewey a idéia de interesse, e como descreve a

questão. Para ele (1971, p. 65):

O legítimo princípio de interesse, entretanto, é o que reconhece
uma identificação entre o fato que deve ser aprendido ou a ação
que deve ser praticada e o agente que por essa atividade se vai
desenvolver.

Este ponto é interessante porque, no transcorrer da pesquisa, a idéia de

interesse aparecerá. A falta de interesse no ensino online dificulta os processos

de produção, mesmo percebendo que os professores podem gerar grande parte

dos processos, além de fornecer condições possíveis para que, de fato, este

fenômeno ocorra.

Tanto o professor TFV, como o professor SFC, trazem ao debate uma

das questões que será apontada direta e indiretamente pelos outros docentes,

identificados pelos professores PSL, DFF.

O professor PSL remete-nos a novas considerações de como, ao seu

olhar, ocorre a produção do conhecimento. Ele relata que o processo da EaD,

pelas suas características, motiva o aluno a buscar essa produção:

Acho que a coisa de que mais temos certeza, nesta altura dos
acontecimentos, é que o processo de EaD estimula que o
próprio aluno construa o seu conhecimento.

Ampliando a discussão, os processos são criados e gerados no AHA e

esses podem ser inclusive visualizados, mas o aluno produz individualmente.

Busca o conhecimento nas interações e nas “atividades” e meios os seus

caminhos, mesmo que orientado pelo professor.
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Ainda neste comentário, o professor também traz à tona a questão do

imediatismo do aluno contemporâneo, daquele que espera as respostas prontas,

e não tem interesse em descobrir novas relações com a realidade:

Obviamente que nesta viagem o professor tutor ocupa o espaço
e papel de mediador, tirando dúvidas, estando presente nas
orientações, mediando os debates.

Neste sentido, o contrário acontece, pois no online, obrigatoriamente, o

aluno terá que percorrer caminhos próprios, orientado e mediado pelo professor,

e assim precisará buscar uma maturação emocional maior.

Acho que aí esteja a maior dificuldade do nosso alunado, pois
bem sabemos que os mesmos estão acostumados, pelo próprio
sistema educacional, a absorver tudo..semi-pronto. No online o
panorama se distingue justamente aí, ou seja, o nosso aluno
passa a desenvolver o senso de responsabilidade pelo seu
próprio conhecimento. Além, é evidente, de amadurecê-lo
intelectualmente, creio que há também uma maturação
emocional e, portanto, subjetiva.

Assim, o professor destaca algumas questões relacionadas entre as

diferenciações de aprendizagem online e da presencial.

O professor DFF observa, inicialmente, que a produção do conhecimento

é possível tanto em ambientes presenciais, como em ambientes online/

hipermidiáticos. Existem instrumentos para que a produção ocorra nos AHA,

mas há, também, a falta de interesse, em alguns momentos, por parte do

alunado.

Eu acredito na produção do conhecimento por intermédio de
qualquer ambiente, seja presencial ou hipermidiático.

Em ambas situações o aluno precisa ter consciência da sua função e

interesse para o desenvolvimento das atividades. Neste sentido, o professor diz

que:

Mas também acredito que é preciso um esforço consciente da
parte do aluno para lidar com as especificidades de cada
ambiente.
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No entanto, em seu discurso posterior, o professor DFF, apresenta

evidente desapontamento sobre o posicionamento do aluno, frente a certas

questões e atividades da sua disciplina:

Autorizei-os a buscar outros livros para fazerem o exercício, mas
há certa passividade nos alunos que me preocupa – e sei que
isso não é privilégio da EaD, mas quando o aluno não procura o
fórum de discussão, o que acontece? Absolutamente nada: se
eu não tivesse substituído um professor presencialmente, eles
não teriam feito o exercício.

Neste sentido, mesmo tendo ele criado as situações para a

aprendizagem, por parte das suas mediações, os alunos não entraram em

“sintonia” com a proposta articulada pelo professor. De maneira geral, fica o

questionamento sobre o processo. No entanto, cabe verificar se, antes de

atribuir ao aluno uma espécie de desmotivação básica pela aprendizagem em si,

as atividades propostas é que são inadequadas à aprendizagem possível

daquele grupo. Será que as ações propostas no AHA são realmente

mobilizadoras do fazer do aluno dentro das circunstâncias referenciadas?

Dentre as questões levantadas pelo professor MIZ, no que diz respeito à

produção do conhecimento, chama-nos a atenção um ponto, o fato de que os

ambientes de aprendizagem devem proporcionar a interatividade necessária

para o bom aproveitamento de um curso e a produção do conhecimento. O

professor afirma que:
interação, contudo, não significa apenas o apertar de teclas ou o
escolher entre opções de navegação; a interação deve passar
além disto, integrando o objeto de estudo à realidade do aluno,
dentro de suas condições, de forma a estimulá-lo e desafiá-lo,
mas, ao mesmo tempo permitir que as novas situações criadas
possam ser adaptadas às estruturas cognitivas existentes,
propiciando o seu desenvolvimento.

Assim, a interatividade, aqui levantada, é uma das questões pertinentes

do seu comentário. Dentro desta postura o professor assume um papel de

possibilitar as interações, questionamentos e desafios aos alunos. Reflete este

processo da seguinte forma: Tenho percebido que para que esse tipo de
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interação ocorra, é preciso que o tutor assuma, cada vez mais, um papel

construtivista, questionando e colocando desafios constantes para os alunos.

O professor apresenta, então, a reflexão sobre como os professores e o

AHA devem possibilitar condições de aprendizagem. Neste caso, pensando na

ação pela associação da produção do conhecimento, através dos recursos

tecnológicos oferecidos e pela mediação pedagógica , além das ferramentas

tecnológicas.

O professor DPM, revelou, em seus comentários, um outro tipo de

preocupação, mas que se relaciona diretamente com as apresentadas no

sentido do imediatismo e das questões tecnológicas. Segundo ele:

Primeiro é preciso partir do pressuposto de que o ensino em
ambientes hipermidiáticos não é a panacéia para Educação. Há
vantagens e desvantagens que já foram levantadas pelos
colegas.

Observa que os ambientes de aprendizagem apresentam vantagens e

desvantagens. Mas, ressalta que os aspectos positivos, como por exemplo, ver

que a postura do professor e aluno se torna mais cômoda. Tal comodidade

ocorre porque os recursos e conteúdos estão todos reunidos em um só lugar,

porém, identifica que isso não é tão explorado como deveria ser. O professor,

coerentemente, constatou que os AHA permitem uma série de recursos, mas

que tais recursos por si próprios não significam avanços no processo da

produção do conhecimento, isto é, o processo precisa ser amplamente utilizado.

Entao, seria interessante refletir sobre quais meios e, também, a maneira de

como empregar melhor os recursos tecnológicos em favor da produção do

conhecimento do alunado.

Enfim, dentro desta expectativa geral, apresentada pelas características

das disciplinas dos professores e, até mesmo, da instituição presente, os AHA

são muito mais que repositórios de arquivos ou mesmo banco de dados

articulados com um conjunto de ferramentas. Precisam promover as
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potencialidades e as interações necessárias dentro das perspectivas de cada

curso. Suas ferramentas e recursos podem ser utilizados dentro das máximas

capacidades, buscando atividades e mediações que explorem o sentido, o

sentimento e o desejo de gerar estratégias de conhecimento que sejam

compatíveis com os perfis cognitivos dos seus alunos. Por isso, no capitulo 1,

ressaltamos as características dos AHA enquanto elementos tecnológicos e,

acima de tudo, pedagógicos.

De maneira geral os professores observam a possibilidade da produção

do conhecimento em AHA. No entanto, apontam para uma série de questões

que são complementares ao processo. Algumas com maior ênfase nos

discursos como, por exemplo, a questão do interesse. Pela análise, podemos

observar que, quando a mediação ou o currículo aponta para uma forma mais

dinâmica de trabalho, relacionando os conteúdos à vida dos alunos, os

processos são potencializados, ou seja, a produção flui e transcorre

amplamente, buscando nas suas significações cotidianas, a concretização como

tal. Caso contrário, o efeito será o oposto.

A produção do conhecimento, de acordo com a visão dos professores, é

possível, desde que determinados mecanismos e processos estejam

relacionados e sejam observados.
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FIGURA 4
MAPA DOS MECANISMOS E PROCESSOS PARA A PRODUÇÃO DO

CONHECIMENTO

Conforme apontado pelos professores, esses processos de produção são

e podem ser facilitados, a partir do momento que as atividades e conteúdos se

desenvolvam, antes ou durante os cursos, de acordo com as reais necessidades

do grupo. Dessa forma, o design do curso precisa pensar nestas questões e na

possibilidade de se alterar o curso enquanto avança.

O papel do professor

Uma questão foi resgatada pelos professores, embora não estivesse

relacionada diretamente às perguntas a eles dirigidas. Tal questionamento foi

sobre os papéis do professor nas mediações online. E, mesmo tendo como

referência a experiência desses professores, alguns pontos da teoria de Dewey

podem ser resgatados, como forma de apresentar e visualizar melhor as funções

do professor online.
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Para ele, o professor deixa de ser o centro das atenções e da autoridade

e passa a compartilhar do processo de associação na busca de novas

experiências. Neste sentido, revela um papel de liderança que lhe dá a

possibilidade de trabalhar as condições sociais, físicas e intelectuais daqueles a

quem chamará de imaturos. Buscando um entendimento melhor do papel do

professor, são apresentadas, a seguir, algumas conceituações diretas do texto

do autor, para a compreensão mais clara desse processo (1938, p. 32):

A responsabilidade primária do educador não é apenas a de
estar atento ao princípio geral de que as condições do meio
modelam a experiência presente do aluno, mas também a de
reconhecer, nas situações concretas, que circunstâncias
ambientes condizem a experiências que levam ao crescimento.

Seguindo os elementos que caracterizam o perfil de ação do professor,

Dewey afirma que:

O professor tem de considerá-los individualmente. Constituem
um grupo geral, mas nenhum caso é exatamente igual a outro.

O educador tem de descobrir do melhor modo que lhe for
possível, as causas individuais das atitudes recalcitrantes. O
que não pode fazer, seu processo educativo deve prosseguir e
lançar um contra o outro para ver qual é mais forte, nem também
permitir que o não participante e rebelde se ponha
permanentemente como obstáculo às atividades educativas dos
demais.

Em certas ocasiões a medida única possível talvez seja a
exclusão, mas deve-se compreender que não é solução, pois
pode fortalecer as próprias causas das atitudes anti-sociais
indesejáveis tais como o desejo de atenção ou de exibicionismo
(DEWEY, 1938, p. 52).

Em resumo, podemos entender todo o processo como seqüente a sua

teoria, no sentido de perceber a materialização dos princípios pedagógicos do

papel do professor, que pode ser orientado a trabalhar as condições sociais e

físicas do ambiente, para que possa extrair e contribuir com aqueles aspectos

auxiliares na experiência educativa.

http://www.getpdf.com


134

De certo modo e em determinadas proporções, os participantes trouxeram

às discussões esse “novo” perfil de professor. A aproximação de um profissional

maduro, que traz consigo experiências anteriores, responsável por possibilitar

melhores formas de mediação e condições de estruturação de conteúdos,

interação, debates online. Além disso, tal profissional é fortemente capacitado,

formado para esse tipo de atividade. A seguir, apresentaremos algumas destas

considerações emergentes no debate.

O professor TFV, revela as obrigações e necessidades presentes no

processo da mediação online, em especial, observando uma série de conflitos,

presentes no processo, ao declarar que:

... nossa obrigação enquanto tutor é propiciar que cada aula
signifique um avanço na reflexão sobre o momento presente do
aluno, embasado em teorias sólidas dos pensadores. Ao
compararem essas teorias o aluno teria condições de aprofundar
seu conhecimento passo a passo e, ao final do curso, ser capaz
de realizar suas escolhas fundamentadas em várias óticas
diferenciadas.

Para o professor PSL, o professor tutor ocupa o espaço e papel de

mediador. E por toda a sua mediação e orientação que os processos se

estabelecem. Desse modo, deixa de ser aquele indivíduo autoritário, exercendo

prioritariamente o papel de líder e estimulador. Para Dewey (1938, p. 55), O

professor perde a posição de chefe ou ditador, acima e fora do grupo, para se

fazer o líder das atividades do grupo.

De acordo com o professor SFC, o professor tutor é aquele que amplia a

dimensão do conhecimento do aluno. Ao tutor cabe criar questões que

incentivem os alunos a buscar novos saberes e ampliar a dimensão cognitiva do

tema. O educador é também um articulador do processo de produção do

conhecimento:

... cabe ao educador o dever de instituir tipo de planejamento
mais inteligente e, conseqüentemente, muito mais difícil. Deve
ele estudar as capacidades e necessidades do grupo que tiver
de educar e, ao mesmo tempo, dispor e ordenar as condições
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para que a matéria ou conteúdo das experiências seja tal que
satisfaça àquelas necessidades e desenvolva aquelas
capacidades (DEWEY, 1938, p. 54).

O professor DPM atenta para o fato de que as mediações pedagógicas

podem ser mais cômodas, no sentido de serem facilitadas pelos AHA, e que

raramente o professor explora o fato.

Para o professor MIZ, além de todas essas questões, o professor online

deve assumir uma postura construtivista, provocadora, questionadora.

Em relação às questões trazidas por Dewey, os professores assumem,

então, um papel diferenciado no processo, não tão distante daquele que os

professores colaboradores entenderam quanto ao seu papel, enquanto

docentes, abaixo resumido40:

Primeira questão sobre os aspectos do papel do professor

O professor é aquele que busca um avanço no processo reflexivo do aluno.

Este é proporcionado pela maior experiência e conhecimento das teorias da

sua área. O professor, neste caso, detém um tipo de conhecimento muito

mais maduro.

Segunda questão sobre os aspectos do papel do professor

O professor é aquele que cria e desperta os novos saberes a partir da sua

mediação, “linkando” elementos da vida do aluno a disciplina e percebendo

que são de fato os seus alunos.

Terceira questão sobre os aspectos do papel do professor

O professor é mediador, é quem orienta, debate e esclarece o aluno. No

ambiente virtual ele abre espaço para os seus alunos exporem as suas

idéias e não centraliza o processo. Além de utilizar os recursos e as

ferramentas necessárias e de acordo com as necessidades do grupo.

40 Não pela ordem de importância, mas sim pela ordem de fala dos participantes.
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Quinta questão sobre os aspectos do papel do professor

Deve se relacionar com a tecnologia, no sentido de explorá-la;

Sexta questão sobre os aspectos do papel do professor

O professor deve ser construtivista, questionador e provocador. Criando e

problematizando questões aos seus alunos.

Em sua função o professor assume um papel renovado, articulado, ativo e

reflexivo, entendido por ele mesmo e pretendido nas mediações online.

Em resumo, podemos entender todo o processo como seqüente, muito

próximo aos princípios pedagógicos coerentes à teoria deweyana, sobretudo no

que diz respeito ao papel do professor que, neste caso, assume particularidades

e características próprias do online.

4.2 Análise do segundo fórum

O segundo fórum teve como foco a observação da maneira pela qual o

processo de produção do conhecimento ocorre. Além disso, como se pode

observá-lo, fornecendo exemplos visíveis, indicados pelos professores, dentro

dos seus cursos.

Diversos foram os depoimentos sobre como este processo acontece de

fato nos AHA. Temos aqui uma série de conflitos que são importantes para o

melhor entendimento de cada caso. Assim, no intuito de gerar este debate,

foram apresentadas algumas questões, a fim de indagar dos professores como

eles entendiam e viam o processo. Perguntas centrais e pequenos subtemas

serviram para articular os dados que desejávamos obter com os professores.

Como podemos observar esse processo de produção individual e

grupal do conhecimento nos alunos [por meios práticos ou

exemplos vividos nos nossos próprios cursos]? Dê dois exemplos.
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Como seus alunos avaliam este trabalho do ponto de vista da

aprendizagem? Dentro dessa questão o importante é refletir e

argumentar se eles aprendem e como eles aprendem?

Instrumentos de avaliação dos alunos sobre a forma/eficácia

na produção de seu conhecimento:

1 O aluno formula novas questões baseadas na experiência

que viveu no ambiente de aprendizagem virtual?

2 Ele consegue comparar os textos lidos com as suas

vivências cotidianas?

3 Estabelece diálogos com os seus colegas a partir dos

conteúdos/textos e interações?

4 Faz síntese de textos com suas palavras, dando

continuidade ao tema?

O professor DFF apontou uma série de itens que revelavam as

dificuldades na produção do conhecimento dos alunos em cursos online. Optou,

no fórum, por discutir as questões finais41, que representam os parâmetros de

percepção da aprendizagem do aluno.

Detectou, de maneira geral, a carência e a dificuldade do aluno online de

produzir conhecimento. Ou seja, indica uma dificuldade sistemática e estrutural

de organização.

Assim, de acordo com os instrumentos de avaliação e eficácia da

produção dos conhecimentos, o professor relata os fatos da seguinte forma:

41 Instrumentos de avaliação dos alunos sobre a forma/eficácia na produção de seu
conhecimento.
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1 – Eventualmente, sim, mas apenas questões

complementares, do tipo: onde posso conseguir uma URL

sobre esse assunto?

2 – Online, não. Tive essa experiência nas duas aulas

presenciais que ministrei numa disciplina online. Mas,

durante as atividades especificamente online, isso não

aconteceu;

3 - Não que eu saiba. Havia um chat para os alunos dentro

do sistema, onde alguns (menos de 20%) trocaram seus

MSNs para baterem papo a posteriori. Também foi criada

uma comunidade no orkut, mas não entrei nela para

conferir (preferi preservar a privacidade dos alunos, pois

era uma comunidade apenas para eles).

4 - Quase nunca. Com as palavras deles próprios não; o

que ocorre aí é uma tentativa (esforçada, porém quase

sempre infrutífera) de elaborar em cima de um texto dado,

mas quase sempre o que se via era uma cópia do texto

com outras palavras. Dificilmente (apenas dois ou três

casos numa turma de 20 alunos) saía uma ponderação

realmente de caráter pessoal.

Resumidamente, o professor levantou os pontos de discussão, baseado

nos indicadores de produção do conhecimento. Apresentou os seguintes

resultados com relação aos itens propostos:

• Item 1 – não formula novas questões habitualmente;

• Item 2 – durante os encontros presenciais, o fato existiu; no período

online, não ocorreu;

• Item 3 – os diálogos não foram estabelecidos, somente no sentido

de “entretenimento”;
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• Item 4 – Dificilmente (apenas dois ou três casos numa turma de 20

alunos) saía uma ponderação realmente de caráter pessoal.

Em relação às hipóteses do trabalho, a informação apresentada acima,

fornece-nos uma dimensão interessante sobre as condições apresentadas no

AHA e na mediação do professor. Pela narrativa apresentada pelo professor

DFF, as continuidades e interações, que foram apresentadas por Dewey

anteriormente, não se destacaram, ou se anularam no processo. Por outro

lado, hipoteticamente as condições pelo AHA para a “provocação” foram

geradas, porém não ocorreram significações dos alunos frente ao processo

apresentado.

O professor DPM, a exemplo do anterior, demonstra também uma forte

preocupação nas articulações existentes para a produção do conhecimento.

Atenta para a noção de que os trabalhos, em grande parte, foram construídos,

individualmente, com pouca interatividade.

Não disponho de um exemplo consistente para responder a
questão sobre a produção de conhecimento em ambientes
virtuais. O que tenho apenas é a impressão de que toda
elaboração no ambiente online foi fruto de atitudes individuais.

E observa que, neste caso, sentia a sensação de que trabalhava

particularmente, como se reproduzisse uma aula individual para cada aluno. “As

questões vinham sempre na minha direção. Era como se estivesse dando 20

aulas particulares, simultaneamente”.

O professor relatou também as dificuldades na mediação,

problematizando assim que:

Todas, absolutamente todas as dificuldades que o aluno
demonstrou nas oportunidades em que apliquei esta disciplina,
no modelo presencial, ressurgiram no ambiente virtual. No meu
caso, não consegui observar uma nova postura, um maior
interesse ou qualquer espécie de comportamento diferenciado
em relação àquele meio de aprendizado. Era o mesmo aluno,
com os mesmos problemas.
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Tal dado é de grande importância, uma vez que representa certo grau de

questionamento que retrata um outro lado, pouco explorado, em pesquisas e

documentos sobre mediação em EaD. Pela experiência, o professor pôde

observar que os problemas são os mesmos entre as modalidades presenciais e

online (no próximo fórum da pesquisa, vamos apontar quais as diferenças entre

as duas modalidades de acordo com os professores participantes). Estabeleceu,

também, ligações com uma das hipóteses deste trabalho, sobre as diferenças

entre as modalidades na forma de produção do conhecimento.

Observamos, abaixo, os pontos que o professor salientou e que são

pertinentes à pesquisa:

• Os trabalhos foram idealizados individualmente, com pouca

produção coletiva (era um curso de software);

• Não foram utilizadas ferramentas de colaboração coletiva, o

professor trabalhou caso a caso, e não achou essa experiência

interessante;

• Não observou, em sua experiência, diferença entre a postura do

aluno online e presencial;

• Apontou uma dificuldade maior dos alunos, no sentido de que ele

(professor) precisa conhecer mais sobre o código e a linguagem.

Os professores DFF e DPM trazem, ao debate, fortes indagações no

sentido de questionar o processo em si, ou seja, sob seus pontos de vista,

relacionando-os ao fórum anterior.

Notamos uma contradição aparente entre o fazer. A prática da produção é

apresentada mediante uma série de entraves, indicando, ao mesmo tempo, para

uma dimensão de análise muito próxima à visão de que esses processos são

limitados. Um outro aspecto forte, também levantado pelos professores, mesmo

que indiretamente, refere-se à didática e ao design dos cursos em que
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trabalham. E de forma mais direta há o desinteresse do aluno, como já

informado no tópico anterior da pesquisa.

Pensando este fato sob a ótica dos processos de aprendizagem,

inspirados por Dewey, aquela que é orientada pela prática, tem papel

fundamental. Mas, no entanto, não basta somente praticar, precisa da intenção

por parte do aluno e do docente em querer aprender e ensinar coisas novas.

No texto introdutório de Anísio Teixeira, no livro Vida e Educação

(DEWEY, 1971), o autor revela cinco condições de aprendizagem. Uma delas

se acha relacionada à intencionalidade do ato de aprender; trata-se de um

desejo individual que tem como objetivo construir novos conhecimentos que são

associados à vida do aluno. No que diz respeito a tais condições de

aprendizagem, Teixeira (1964, p. 34) destaca que:

A intenção de quem vai aprender tem singular importância.
Aprende-se através da reprodução consciente da experiência,
isto é, as experiências passadas afetam a experiência presente
e a reconstroem para que todas venham influir no futuro. Logo,
a intenção que se alimentar, de aprender isto ou aquilo decide
muita coisa. Não posso adquirir um novo modo de agir, se não
tenho a intenção de adquiri-lo.

Na maior parte dos comentários, duas questões foram trazidas pelos

professores e são de grande valia ao processo. Uma delas vincula-se à

concepção de que o aluno aprende mais quando faz conexões com a vida por

meio de ações realizadas no ambiente online. A outra, refere-se ao papel do

professor frente ao processo de produção do conhecimento, ou seja, o de

oferecer no ambiente virtual, atividades significativas para sua vida.

Outra condição de aprendizagem refere-se às associações, presente na

teoria de Dewey. Aprendemos por associação, segundo Teixeira (1964, p. 34):

Aprende-se por associação; não se aprende somente o que se
tem em vista, mas as coisas que vêm associadas com o objetivo
mais claro da atividade. (...) Enquanto ensinamos aritmética,
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podemos estar ensinando também uma atitude de desgosto pela
matéria, que venha a perdurar por toda a vida.

Nas próximas inserções dos professores SFC, PSL, MIZ e do professor

TVF, é nítida a necessidade de observar que o professor exerce papel

fundamental no processo da produção do conhecimento. Neste sentido, ao

mencionar o papel do professor online, o professor PSL relacionou o seu

desempenho ao de mediador do processo, mas é o aluno quem constrói o seu

conhecimento. Assim, o professor deixa de ser o conhecedor de todo o

processo e passa a ser aquele que traz ao aluno novas questões. Afirma ele:

saímos do papel de detentores do conhecimento e provocamos
e estimulamos o aluno a buscar este conhecimento através da
formulação de novas questões que o ambiente virtual determina.

O professor valoriza, amplamente, o papel das atividades e

conhecimentos que devem ser “linkados” com a realidade do aluno.

Outra maneira que me apóio neste tipo de dinâmica é construir
atividades que os alunos possam linkar a teoria estudada com a
experiência e vivências cotidianas. No caso da minha disciplina
isto se torna muito acessível, pois trabalho com as disciplinas de
Psicologia e Psicologia Organizacional.

Das questões trazidas pelo professor, neste fórum de pesquisa, podemos

pontuar as seguintes observações:

• Professor mediador;

• Atividades que “linkem” com a realidade;

• Questões formuladas através do ambiente virtual.

Complementando, o professor MIZ destaca que, em sua experiência, o

processo se torna mais visível quando aplicado à vivência do aluno, informando

assim que:

Em cada aula ele é convidado a preparar uma etapa do pré-
projeto de pesquisa, que acaba sendo pré-requisito para a etapa
seguinte, ou seja, ele só consegue dar continuidade e concluir o
seu projeto se cada etapa for bem compreendida. Durante essa
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trajetória, à medida que o aluno constrói o seu pré-projeto, cabe
ao tutor fundamentar essa prática, vinculado-a à teoria.

Quando perguntado se o aluno consegue comparar os textos lidos com as

suas vivências cotidianas, este professor respondeu da seguinte forma:

Sim. Tenho uma experiência muito interessante nesse sentido.
Em outra disciplina online que ministro, o tema central é o uso do
pacote Office. Em uma das aulas solicito aos alunos que
elaborem um banco de dados, após demonstrações por
simulação para que, a partir dos dados nele armazenados, seja
emitida uma carta por mala direta.

Neste caso o professor compartilhou, no fórum, a experiência de

trabalhar, baseado em projetos específicos, que deveriam estar relacionados à

vida dos alunos. Completou o seu depoimento, ainda, relatando que:

Uma aluna após ter realizado a tarefa, me enviou um e-mail
perguntando como ela poderia aplicar a mala direta na empresa
dela, emitindo documentos com a logomarca no cabeçalho e
depois as etiquetas com o nome de cada remetente.

A partir desse contato pude perceber que a disciplina estava
sendo útil para o dia-a-dia dela e que ela realmente estava
aplicando os novos conhecimentos para otimizar as tarefas que
antes desenvolvia de forma intuitiva.

A fim de concluir a visão sobre a produção do conhecimento, foi

perguntado ao professor se o aluno faz síntese de textos com as suas palavras,

dando continuidade ao tema. Então, o professor respondeu relacionando o caso

a algumas experiências vividas:

Pude perceber isso em uma turma que está cursando a
graduação de Administração, totalmente online. Eles criaram um
grupo de discussão (fórum do LMS), onde cada um busca ajudar
o outro, tanto na realização das tarefas, como motivando a quem
está com dificuldades (tempo ou aprendizagem) a não desistir,
dão depoimentos, etc.

O efeito tem sido positivo, pois como os professores também
fazem parte da lista, é possível ter uma idéia dos sentimentos,
dificuldades e pontos positivos do curso e a partir disso poder
alinhar as estratégias, às expectativas deles.
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Certa ocasião eles estavam com uma dificuldade bem pontual
em Matemática e a lista, como um todo, sugeriu uma aula de
revisão presencial.

E finaliza o seu depoimento revelando que:

Após uma negociação com o professor da disciplina o pedido foi
aceito. Nem todos os alunos compareceram, mas o “moderador”
(“líder” da lista) fez um resumo da aula e enviou, pela lista, a
todos os alunos da turma. Enfim, eles, realmente, estão
trabalhando, colaborativamente.

Neste caso, o professor pôde relacionar elementos importantes para a

pesquisa, como por exemplo, as questões referentes à colaboração entre os

atores de um curso online, o conteúdo aplicado à realidade e um perfil de aluno

interessado na produção do conhecimento. Assim, foram levantados os

seguintes pontos pertinentes:

• À medida que o aluno realiza a atividade, ele constrói o conhecimento;

• O professor vincula a prática do aluno à teoria ;

• Os alunos trabalham com elaboração de cases “banco de dados”;

• Alguns alunos aplicaram o case nas empresas em que trabalham;

• O diálogo se fez presente e os alunos criaram uma área de

comunicação;

• Existe trabalho colaborativo nesta construção.

Além disso, o educador trabalha as condições sociais e físicas do

ambiente, no sentido de poder extrair e contribuir nos aspectos que auxiliam na

experiência educativa.

O professor TVF vê que o processo de produção do conhecimento do

aluno se dá por meio dos questionamentos que faz no decorrer das aulas.

Percebe-se um crescimento no raciocínio do aluno. Em muitos
momentos ele se identifica com determinado autor e comenta:
“Acabei de descobrir que eu penso exatamente como..... Na
verdade eu já pensava isso e não sabia que alguém já tinha
pensado” (este comentário de um aluno ocorreu nesta semana).
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Outro momento forte, na idéia do professor, é quando o aluno deixa de ter

uma concepção simplista da realidade e passa a vê-la de maneira mais

complexa.

Muitas vezes eles tinham uma concepção simplista sobre alguns
assuntos e perceberam o quanto eles eram complexos e
interessantes. Em outros momentos comentam que começaram
a reavaliar sua prática, a partir do que aprenderam nas aulas.

Observamos que há diferença entre alunos mais maduros, no sentido de

que existem perfis diferenciados, ou seja, alunos que optaram por fazer um

determinado curso, pois necessitam da formação.

Quero frisar que estas reações acontecem principalmente no
curso online, com alunos mais maduros (curso totalmente online
de Marketing). A juventude que faz DP online continua
inconseqüente e vão demorar ainda alguns anos para perceber
a profundidade de determinadas reflexões.

O professor destaca as questões relevantes para a pesquisa:

• Quando o aluno capta o significado do que leu com a sua vida, em

especial quando descobre os autores e sua utilidade;

• Quando ele muda o olhar;

• Quando deixa de ver o mundo de maneira simplista para uma visão

mais complexa.

A análise deste fórum teve como objetivo verificar algumas questões

presentes nas hipóteses deste trabalho e, também, identificar elementos das

teorias de Dewey na narrativa dos participantes. Os professores trouxeram

fortes indagações, relacionando questões que, sob sua ótica, dificultavam ou

facilitavam a produção do conhecimento do alunado nos AHA. As informações,

a seguir, demonstram mais atentamente tais questões.
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Elementos que dificultaram a produção do conhecimento

§ Os alunos, em grande parte, têm dificuldades em formular novas

questões;

§ Os alunos tiveram dificuldades em comparar textos com a vida cotidiana;

o que praticamente não existiu durante a mediação do professor DFF;

§ Os diálogos foram estabelecidos somente com intuito de

“entretenimento”;

§ Os alunos tiveram dificuldades em estabelecer diálogos com os seus

colegas a partir dos textos, interações e conteúdos;

§ Grande ênfase no trabalho individual, pouca interatividade com o grupo;

§ Os alunos precisam conhecer mais o código e a linguagem da

modalidade online.

Do ponto de vista da análise, embora não se confirmem diretamente as

hipóteses apresentadas, as considerações dos professores são úteis para a

verificação de alguns problemas, numa análise deweyana. Percebe-se a falta

de interesse pelos discentes, possivelmente ocasionada pelo imediatismo, assim

como as limitações das continuidades, interações que comporiam experiências

genuínas no contexto teórico estudado.

Apresentamos, a seguir, os pontos que facilitam a produção do

conhecimento na visão dos professores:

Elementos que favorecem a produção do conhecimento

§ O professor assume o papel de mediador do processo;

§ As atividades precisam ser linkadas com a realidade do aluno;

§ O aluno constrói o seu conhecimento, à medida que realiza as atividades;

§ Para que o processo ocorra é necessário vincular a teoria à prática;

§ Quando o aluno obtém significado do que leu e aplica na sua vida, vê a

utilidade das matérias também em sua vida, aprende mais facilmente;
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§ Ele constrói conhecimento a partir do momento em que deixa de ter uma

visão mais simplista do mundo.

§ O AHA é um articulador de conteúdo;

Os resultados, na perspectiva dos professores, foram significativos. Por

um lado, confirmaram algumas hipóteses deste trabalho, mas, por outro,

demonstraram a dificuldade encontrada, tanto pelos professores quanto pelos

alunos, na obtenção dos seus objetivos. Concomitantemente, os mecanismos,

para que o processo fosse gerado, estavam presentes, mas nem sempre foram

utilizados.

4.3 Análise do terceiro fórum

O terceiro fórum de pesquisa nasceu como forma de caracterizar, ao olhar

dos professores, as diferenças entre o ensino presencial e o online.

Principalmente, perceber como podem os processos de produção se distinguir

nestas modalidades. Para isso, desenvolvemos o seguinte enunciado,

direcionado à pesquisa:

Afinal, (depois de todas as respostas dadas sobre o que é
conhecimento e sobre como se avalia se houve ou não
aprendizagem no ambiente), em que se distingue, a partir do que
você respondeu, a forma de produção do conhecimento em
AHA, das formas convencionais de aulas presenciais? De
preferência apresente exemplos concretos deste fato.

O professor MIZ respondeu que, no ensino online, o aluno impõe seu

próprio ritmo e inicia o curso com as questões que, para ele, são mais atraentes.

Estabelece seu ritmo e constrói o seu conhecimento nas interações com os seus

colegas e com o seu professor.

Nas aulas presenciais, o processo de aprendizagem ocorre no
ritmo imposto pela própria dinâmica do professor, ou seja, a
cada aula o aluno constrói algum conhecimento até o limite
máximo daquele dia. Somente na próxima aula ele dará
continuidade, a partir dos novos assuntos trazidos pelo
professor.

http://www.getpdf.com


148

Já no online, o aluno desde o primeiro dia de aula, assim ocorre
na disciplina que ministro, tem uma visão do todo, ou seja, ele já
sabe e acessa o conteúdo de todas as aulas e escolhe a forma
como conduzirá o processo de aprendizagem. Ele faz o seu
ritmo e a partir dele constrói novos conhecimentos com ou sem
interação com os colegas e com o professor.

Afirma que, no presencial, o aluno tem um ritmo que é imposto pela sala

de aula, enquanto que, no online, simplesmente, precisa assumir uma postura

mais autônoma e demonstrar maior interesse pelos processos.

O professor assim descreve, utilizando o exemplo de uma das suas

turmas online.

Na disciplina de informática (pacote Office), tenho alunos que
preferem começar pelo tema “banco de dados”, por ser um
assunto que dominam mais, enquanto outros começam pelo
Word, por ser a ferramenta mais simples, até se sentirem mais
seguros e poderem avançar para os módulos mais complexos.

Em suma, para o professor, a flexibilidade do ambiente traduzida pelas

suas funcionalidades, possibilidades interativas e o seu autogerenciamento,

referente ao ritmo da aprendizagem, são os grandes diferenciais do processo de

produção do conhecimento em AHA.

Destarte, as principais diferenças entre o presencial e o online apontadas

por ele, são:

Presencial

• Nas aulas presenciais, o processo de aprendizagem ocorre no ritmo

imposto pela própria dinâmica do professor;

• Somente na próxima aula ele dará continuidade, a partir dos novos

assuntos trazidos pelo professor.

Online

• O aluno tem uma visão do todo;

http://www.getpdf.com


149

• Inicia pelo conteúdo que mais domina;

• Mais flexivo e precisa de um maior amadurecimento;

• O aluno impõe o seu ritmo.

O primeiro comentário sempre exalta como as relações são apresentadas

no AHA. As mediações são diversificadas e o aluno impõe o ritmo baseado nos

seus interesses e possibilidades de tempo. Sob o ponto de vista do processo de

mediação, apresentado por Dewey, a narrativa é interessante porque

descentraliza o poder do professor e desenvolve uma orientação mais livre e

democrática. Mas, adverte o autor sobre a função do professor. Mesmo que

essas mediações sejam mais “flexíveis”, ainda é um líder. Embora os caminhos

para a produção sejam mais autônomos, o professor não desaparece, ao

contrário, estabelece relações e também impõe determinados ritmos e

problemas aos alunos.

Neste sentido Dewey (1959, p. 270-271) afirma que:

O sistema antigo de instrução fazia, em geral, do professor um
chefe ditatorial. O moderno trata-o, por vezes como fator
desprezível, quase como um mal, conquanto mal necessário. Na
realidade, o professor é o líder intelectual de um grupo social:
líder, não em virtude de um cargo oficial, mas de seu mais largo e
profundo acervo de conhecimento, de sua experiência
amadurecida.

Vejamos os comentários do professor TVF sobre a questão:

A ausência da presença de professor/aluno tem que ser
compensada por uma presença maior virtual. O aluno não pode
sentir-se sozinho ou abandonado. O professor/tutor deve
responder quase imediatamente as dúvidas do aluno (ou pelo
menos dentro do prazo estipulado).

Em função da mídia utilizada, o professor fica mais atento às construções

das mensagens geradas ao grupo e individualmente. Também está consciente

de que a ausência presencial, tanto do professor quanto do aluno, deve ser

compensada por uma presença virtual mais intensa.
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O aluno deve ter maturidade para perceber que ele é o
responsável por seu conhecimento. Isso implica em certa
disciplina para ler as aulas, realizar a pesquisa e fazer os
exercícios. Portanto, ele deve ter perfil para este tipo de
aprendizado.

Identifica e percebe que existe um perfil de aluno para esta modalidade

de ensino. Além disso, que as palavras e as características gerais de um curso

online são diferentes.

É preciso ter muito cuidado com as palavras; uma única mal
colocada pode gerar diversas interpretações indesejadas.

Procurar ter sempre um feedback do aluno para ir melhorando
cada vez mais o curso a partir da recepção. Um curso online
nunca está pronto, ele vai se construindo a cada nova classe.

O professor chama a atenção para tais elementos como importantes e

diferencia entre as modalidades, pontuando basicamente o online.

• Ausência da presença entre professor e aluno deve ser compensada
por uma presença virtual mais intensa;

• O aluno deve ter mais maturidade, deve ter perfil para este tipo de
curso;

• Maior cuidado com as palavras;

• Maior feedback do aluno;

• Um curso online nunca está pronto, permanece em constante
produção.

Em um dos seus textos, Dewey apresenta uma reflexão importante sobre

a participação do aluno nos processos de aprendizagem, ao mencionar um dos

propósitos da educação progressiva. Sua fala neste caso, traz elementos

importantes à fala do professor TVF. Para Dewey (1979, p.65)

Não há, penso eu, ponto mais certo na filosofia da educação
progressiva do que sua ênfase na importância da participação do
educando, na formação dos próprios que dirigem as suas
atividades, no processo de aprendizagem; do mesmo modo que
não há defeito maior na educação tradicional do que sua falha
em assegurar a cooperação ativa do aluno na elaboração dos
propósitos envolvidos no seu estudo.
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O professor PSL pontua algumas questões que, para ele, são

determinantes para a diferenciação das modalidades presenciais e online. A

primeira vem no sentido de que hoje, no ensino presencial, os conteúdos são

oferecidos de maneira mais “mastigada”, o que não acontece no ensino online,

onde o aluno precisa buscar individualmente o processo.

Ainda há no presencial a postura de se dar aos alunos tudo mais
mastigado e digerível, até porque eles assim exigem e reclamam
muito se recebem de forma diferenciada. No online, como é o
próprio aluno que realmente constrói o seu conhecimento
através da investigação e do trabalho individualizado, acaba se
desenvolvendo uma "arte comunicacional" que provoca a
assimilação do aprendizado de forma diferente.

Os processos no online são estabelecidos pela linguagem, ou seja, a

partir dela tudo ocorre e tudo se altera. “Na EaD se ensina e se aprende

diferente. A relação humana se constrói através de outras linguagens e tudo se

altera”.

O professor precisa sempre apontar para o feedback, interagindo com o

grupo, a qualquer momento. Dessa maneira, auxilia na produção do

conhecimento do aluno.

O tutor disponibiliza conteúdo e provoca.... aguarda.... sugere....
conduz.... às reflexões, dúvidas, questionamentos, angústias de
toda a classe. A partir desta postura o tutor interage com o
grupo eliminando qualquer e toda dúvida.... construindo assim o
conhecimento. O "bate-bola" é permanente, daí a importância
de se fornecer feedback o tempo todo e mostrar ao aluno que o
professor realmente é um parceiro neste processo de busca e
produção do conhecimento.

Para o professor, os seguintes pontos são pertinentes no entendimento

da produção do conhecimento em AHA.

• No presencial, a postura de dar aos alunos tudo mais mastigado e
digerível, até porque eles assim o exigem e reclamam;

• No online, é o próprio aluno que constrói o seu conhecimento,
através da investigação e do trabalho individualizado;
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• No online acaba se desenvolvendo uma "arte comunicacional", que
provoca a assimilação do aprendizado de forma diferente;

• Na EaD se ensina e se aprende de maneiras diferentes. A relação
humana se constrói através de outras linguagens e tudo se altera;

• Fornece feedback o tempo todo e mostra, ao aluno, que o professor
realmente é um parceiro neste processo de busca e produção do
conhecimento.

O professor SFC responde à questão, levantando algumas reflexões

como a de ressaltar que no ensino online os aspectos motivacionais e

autodisciplinares são fundamentais:

Pela experiência que tenho em salas virtuais, observo que a
motivação, agregada à autodisciplina, são fundamentais para o
acompanhamento de um curso online.

Ainda no sentido de perceber as diferenças entre as modalidades, no que

diz respeito à produção do conhecimento, o professor menciona que:

Frente a este caso me questiono se o aluno que opta pelo
online, tem consciência de que o que mudou foi o instrumental
pedagógico e a maneira de construir novos saberes a partir da
flexibilidade do horário e do espaço.

Reflete, sugerindo as relações que a universidade pode desempenhar

frente ao novo processo:

Será que a Universidade desenvolve, adequadamente, a
aproximação com os alunos do ensino médio para apresentar as
diferentes maneiras de estudar um conteúdo de aula? Há um
exercício de conscientização com os alunos calouros sobre as
aulas free além da aula/palestra que apresenta uma visão geral
da plataforma?

Continua a sua reflexão, no sentido de perceber que os processos

tecnológicos já mudaram e que a universidade precisa viabilizar modos de

disponibilização e preparação para o uso das tecnologias:

Preparamos os jovens para o uso adequado da mídia cibernética
ou apenas disponibilizamos a tecnologia? Como professora,
observo que os avanços tecnológicos nesta transição secular
foram intensos, porém o intelecto humano, formado por quatro
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capacidades: pensar/raciocinar/conhecer e discernir, segue o
biorritmo e este é pessoal e intransferível.

A partir da sua argumentação, referido professor, ajuda-nos a

compreender melhor o processo, oferecendo resposta às seguintes questões,

fundamentadas na sua experiência:

• A motivação, agregada à autodisciplina, é fundamental para o
acompanhamento de um curso online;

• O aluno que opta pelo online, tem consciência de que o que mudou
foi o instrumental pedagógico e a maneira de construir novos
saberes, a partir da flexibilidade do horário e do espaço;

• Preparamos os jovens para o uso adequado da mídia cibernética ou
apenas disponibilizamos a tecnologia?

Ainda sobre essa questão, o professor traz uma contribuição

extremamente significativa para esta tese, em especial, sobre as suas hipóteses,

questionamentos e reflexões sobre o uso efetivo da tecnologia. Ou seja, será

que estamos usando de todos estes recursos, segundo os interesses gerais dos

alunos? Sabemos quais são estes interesses? Serão eles válidos? Será que, de

fato, as experiências, propósitos, inclusive no pensar deweyano, estão

ocorrendo?

O professor DPM, pelo fato de ministrar a mesma disciplina, apresentou

um comentário que mescla as duas posturas dentro da sua visão. Primeiro, de

que no online o que possibilitou o conhecimento foi o isolamento:

os dados que posso trazer surgiram a partir de uma situação real
de contraponto entre o "presencial" e o "online". E, o mais
curioso, é que a produção de conhecimento nos procedimentos
online não foi resultado da integração entre os alunos, ou do
princípio de uma comunicação coletiva mediada por uma rede,
mas exatamente do oposto, ou seja, foi o isolamento: os
momentos em que o aluno estava sozinho e tinha de finalizar
uma determinada tarefa, os mais produtivos.

A individualidade ou, quem sabe, a palavra “autonomia” foram fortes para

entender melhor o processo, em especial no momento em que o ensino foi

isolado e solitário.
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Em uma aula convencional, no laboratório de informática, este
aluno clamaria pela presença do professor para resolver as
dúvidas mais medíocres, permanecendo na cômoda situação de
dependência que, como todos bem sabemos, desfavorece muito
a produção de qualquer conhecimento.

Neste “isolamento”, o aluno desafiou a solidão e então conseguiu superar

os seus limites. No ensino presencial, a forma da produção é diferenciada.

Portanto, em minha opinião, os melhores resultados brotaram no
momento em que o aluno encarou como um desafio a solidão
frente à máquina, e passou a ultrapassar os seus próprios
limites.

O professor trouxe os seguintes elementos como diferenciais entre as

modalidades online e presencial:

- A produção do conhecimento nos procedimentos online não foi
resultado da integração entre os alunos, contradizendo grande parte
dos discursos estabelecidos;
- A produção do conhecimento online ocorreu no isolamento, nos
momentos em que o aluno estava sozinho e tinha de finalizar uma
determinada tarefa;
- Foi quando o aluno precisou buscar formas para resolver os
problemas com normas que foram estabelecidas no processo;
- Num curso presencial o aluno chamaria o professor;
- Em uma aula convencional, no laboratório de informática, ele teria
o professor como suporte. No online, a forma de suporte
evidentemente muda;
- Os melhores resultados brotaram no momento em que o aluno
encarou como desafio a solidão, frente à máquina, e passou a
ultrapassar os seus próprios limites.

Para o professor, os alunos não conseguiram atingir os propósitos

esperados por ele. Assim sendo, resta-nos refletir sobre os processos e,

também, o distanciamento dos alunos das propostas idealizadas para o

programa da disciplina. Por outro lado, quando um pequeno grupo de alunos se

interessou, baseados nas interações do AHA e nas mediações que o professor

podia oferecer, ocorreu a produção. De certa forma, houve uma sintonia entre o

professor e alguns alunos do grupo.
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Na conclusão deste fórum, fica evidente como os professores entendem e

observam as diferentes formas de produção do conhecimento dos seus alunos

em AHA.

Apresentaremos, a seguir, as considerações sobre as características da

produção do conhecimento online:

As formas de produção do conhecimento dos seus alunos em AHA:

§ O aluno tem visão de todo o processo;

§ Pode optar por onde começar;

§ O aluno impõe seu ritmo;

§ Acompanhamento mais intenso dos professores;

§ O aluno precisa ser mais maduro;

§ O processo comunicacional precisa ser cauteloso;

§ Muito feedback;

§ Um curso online está em constante produção;

§ Motivação e autodisciplina;

§ O aluno constrói o seu conhecimento, o trabalho é individualizado;

§ As relações se constroem pelas linguagens;

§ A produção do conhecimento online ocorreu no isolamento;

§ O aluno constrói o conhecimento no momento em que entende o seu

papel.

Realizamos, neste capítulo, a análise dos discursos dos professores,

assinalando quais os pontos que são relevantes para a pesquisa em cada caso.

Para isso o discurso de cada professor foi desconstruído e avaliado.
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Considerações Finais

“A consciência do mundo e a consciência de si como
ser inacabado necessariamente inscrevem o ser consciente de sua

inconclusão num permanente movimento de busca (...).”
Paulo Freire
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Este trabalho teve sua origem nas inquietações sobre as formas de produção

do conhecimento em AHA. Na verdade, o principal questionamento tinha como

aspecto primordial a observação e o entendimento de como tais processos ocorrem,

enquanto elementos interativos atrelados pela modalidade online. A pesquisa

buscou subsídios na Filosofia, especialmente por meio das teorias do educador John

Dewey. Além disso, e gerou uma aproximação da discussão do autor, sobre os

processos da produção do conhecimento em AHA, a partir de uma experiência

concreta.

Assim, o problema inicialmente gerado questionava a ausência ou até mesmo

“a falta de clareza sobre os reais impactos na aprendizagem em ambientes

hipermidiáticos” e também a falsa idéia de que os processos e instrumentos

tecnológicos incidem diretamente na qualidade de todo o processo de ensino-

aprendizagem.

Nosso trabalho teve como principais metas a descrição, verificação e a

reflexão de como ocorre a produção do conhecimento em tais ambientes,

observando a medição pedagógica e o AHA como agente possibilitador da

aprendizagem. O olhar dos professores foi nosso contraponto com as dimensões

teóricas aqui trazidas. Assim sendo, os objetivos desta tese concentraram-se em

“descrever, refletir e verificar como ocorre a produção/produção do conhecimento em

cursos online de graduação presencial e de cursos seqüenciais presenciais,

dispondo de suporte o AHA, aliado à mediação pedagógica do professor”.

Verificamos que tais objetivos foram alcançados pela quantidade de dados e pela

ampla análise trazida, cuja referência foi baseada nas teorias de John Dewey,

especialmente a questão da experiência, tão discutida pelo autor.

Os objetivos específicos, estipulados na fase inicial do trabalho, tinham como

proposta contemplar questões como a descrição da mediação pedagógica, pelos

professores participantes, sob a ótica de Dewey ; o relato das capacidades

interativas do AHA e a diferenciação, pela experiência das características, que

norteiam os processos do conhecimento na sua produção online e presencial.
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Buscamos responder tais questões, levando-se em consideração as inserções dos

professores, sobre a produção do conhecimento. As visões trazidas pelos docentes

contribuíram para que a pesquisa chegasse aos seus resultados, pois, através dos

vários depoimentos, pudemos perceber como o conhecimento é produzido e,

também, como conseguiram diferenciá-lo nas modalidades online e presencial nos

AHA. Visões estas, baseadas na experiência do dia-a-dia.

Os discursos dos docentes, a partir dos fóruns realizados, permitiram-nos,

através de uma análise criteriosa, verificar e entender como os professores

narravam, pela experiência, tais processos de aprendizagem entre os alunos.

Pontos diversos foram apresentados e, posteriormente, interpretados frente às

concepções particulares e pelos referenciais teóricos de cada professor. Essa

análise originou uma fusão entre a teoria de John Dewey, sua aplicabilidade nos

processos metodológicos e pedagógicos de EaD, além das interconexões aos

Ambientes Hipermidiáticos de Aprendizagem.

Desta forma, ao término da coleta dos discursos dos professores,

constatamos que a idéia da produção do conhecimento ficou marcada nas relações

estabelecidas a partir dos elementos expostos pelos docentes em suas

considerações.

Embora representadas por vias contraditórias, as narrativas dos docentes

foram concebidas de forma positiva. Porém, em alguns momentos, observam-se

fatores que influenciaram uma análise negativa. Contudo, antes de entrarmos

especificamente nesta questão, cabe relatar e esclarecer alguns pontos sugeridos

inicialmente. Perceber se, de fato, as pretensões relacionadas nos objetivos e nas

hipóteses dos trabalhos foram alcançadas em sua amplitude.
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Outras considerações

Dentre os questionamentos levantados anteriormente, cabe-nos expressar a

necessidade de coerência com o tema, seus objetivos e hipóteses estabelecidos na

tese. Nesse momento é fundamental, expandir os horizontes das considerações e

dos aprendizados obtidos com este trabalho.

Mesmo levando em consideração as múltiplas variáveis conceituais sobre o

conhecimento, faz-se necessário desenvolver, de acordo com o referencial deste

trabalho, a noção de que o conhecimento é reflexo de uma produção. Referida

produção passa fundamentalmente pelo sentimento e pelo desenvolvimento da

própria experiência que, por sua vez, materializa-se como elemento histórico por

suas significações, que se consolidam pela multiplicidade presente nas experiências

vividas, nas ações e nas reflexões.

Quando nos perguntamos se é possível a produção do conhecimento em

AHA, dissemos que sim. Embora possamos perceber que existe uma série de

entraves no processo. Sabe-se que o conhecimento é fruto das experiências,

interações e continuidades que as pessoas desenvolvem ao longo do seu

aprendizado. Neste trabalho isso foi observado não somente pelas interações e

medições possíveis nos AHA, mas também pela valorização das experiências que os

indivíduos têm fora da escola.

Por isso, nossa base filosófica se apoiou em John Dewey. Questionando os

princípios ortodoxos da escola tradicional de seu tempo, que prediz o conhecimento

como algo “pronto, dado, transferível” – muitos em vigor até hoje.

Como afirma Piaget (2003, p.47): “É preciso insistir: este saber necessário ao

professor – que ensinar não é transferir conhecimento – não apenas precisa de ser

apreendido por ele e pelos educando nas suas razões de ser – ontológica, política,

ética, epistemológica, pedagógica mas também precisa ser constantemente

testemunhado, vivido.”
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Dewey tornou-se contemporâneo no momento em que nos faz pensar numa

Educação que, acima de tudo, valoriza a cidadania, o respeito, a democracia e o

crescimento do aluno enquanto sujeito e elemento ativo da sociedade. Além disso,

valoriza o professor como participante mais maduro, com mais experiência e com

maiores possibilidades de orientar o aluno neste processo de encontros.

Em decorrência destes aspectos, Dewey pode ser usado para o design

instrucional de EaD porque a sua teoria exige do próprio projeto de DI e da escola,

uma postura diferenciada, articuladora de conhecimentos e de ações, que valorizam

a vida do estudante, trabalhando com projetos que motivem seus interesses e suas

experiências. A doutrina deweyana não possibilita uma disposição arbitrária de

conhecimento, pois estimula inter-relações entre os conteúdos, as individualidades,

os perfis, e os interesses individuais e coletivos.

Em concordância com o fato, consideramos ainda que o currículo pode ser

construído levando-se em consideração as variadas características dos alunos, e

seus interesses, que não são necessariamente idênticos aos daqueles que o

mercado determina, embora a aproximação seja válida, sendo que o estímulo à

cidadania e a postura reflexiva devem estar presentes como principais referentes.

Os três fóruns de pesquisa apontaram para caminhos conclusivos que se

complementam, à medida que refletimos sobre o processo da produção do

conhecimento em si, dos seus problemas e, por fim, das suas diferenciações entre

as modalidades presenciais e online.

No primeiro fórum de pesquisa, foram apresentados vários aspectos sobre a

produção do conhecimento. Num contexto mais geral, identificamos problemas como

o imediatismo e o desinteresse, considerados elementos problemáticos. Além disso,

sustenta-se a necessidade de maior maturação do aluno para que o processo seja

alcançado. Num segundo momento, aponta para outras questões como a percepção
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de que a produção do conhecimento no AHA passa pela subjetividade, pela

necessidade de autonomia do aluno e pelas diferenças de perfis.

No primeiro fórum de pesquisa foram apresentados vários aspectos sobre a

produção do conhecimento um contexto mais geral. Num primeiro momento

reconhecendo problemas como o imediatismo e o desinteresse como elementos

problemáticos e também salientando a necessidade de maior maturação do aluno

para que o processo seja alcançado. Num segundo momento, apontando para

outras questões como a percepção de que a produção do conhecimento no AHA

passa pela subjetividade, pela necessidade de autonomia do aluno e pelas

diferenças de perfis.

Conclui-se que o design instrucional pode gerar formas dinâmicas de trabalho

relacionando os conteúdos à realidade dos alunos como um todo, no sentido de

pensar estratégias que, de fato, salientem o sentido da aprendizagem e que sejam

facilitadoras do processo. Também, destaca-se a necessidade de se pensar as

atribuições, funções da atividade como professor online. Ficou nítido que ele exerce

uma função decisiva em muitos dos aspectos apresentados. O papel do professor

foi re-conceituado a medida que as considerações foram surgindo nos debates.

Podemos também refletir sobre o papel do DI, no sentido de que articula as

estratégias de aprendizagem fundamentando-se nos conceitos pedagógicos. Isso

quer dizer que as fontes para a produção do design são diversas, bem vindas

quando utilizadas para auxiliar o aluno a aprender e, portanto, a significar melhor

sua realidade e o mundo que o cerca. Assim sendo, torna-se imprescindível uma

superação das divisões que se apresentam de maneira segmentada sobre os

conceitos de aprender e ensinar nos ambientes de aprendizagem.

Identificamos, também, que uma parte dos professores, embora profissionais

conscientes e atentos nas suas atividades, muitas vezes não tem claro as

concepções pedagógicas que estão presentes no processo, tanto no design

Instrucional como nas concepções pedagógicas do AHA. Isso ocorre, em
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grande parte, por falta de formação que referencie diretamente essas questões e de

como elas podem ser utilizadas, ou ao menos entendidas. A questão é que muitas

vezes essa falta de clareza pode dificultar as condições para que o aprendizado, a

produção do conhecimento, ocorra.

Nossas análises do segundo fórum apontaram para as dificuldades na

produção do conhecimento, decorrentes dos problemas que o aluno tem em

significar o conteúdo e mediações e a partir deste evento gerar novos produtos,

como por exemplo: novos textos, novos pensamentos – reflexões e articulações

baseadas nos processos desenvolvidos nos cursos.

Outros pontos também emergem das análises conclusivas do processo, onde

se destaca a dificuldade encontrada em estabelecer diálogos que, em muitos casos,

não foram gerados no sentido de relacionar-se com os problemas abordados pelas

disciplinas online. Isso criou caminhos individualizados e pouco interativos à medida

que foram mínimas as utilizações dos recursos hipermidiáticos do ambiente.

Conseqüentemente, esse processo ocasionou o pouco domínio dos códigos online

os quais, como apontados por alguns professores, não foram satisfatórios porque

ampliaram as dificuldades dos alunos em perceber pontos relevantes durante o

período de aula.

Os elementos facilitadores também emergiram no debate ocasionando uma

compreensão significativa dos problemas e, igualmente, uma visão positiva dos

processos. Parte dos professores consideram os AHA facilitadores da aprendizagem,

pois podem dinamizar as relações entre a teoria e a prática. Além de serem

articuladores de conhecimento, embora não tenham sido tão explorados e

observados dentro das várias possibilidades, pelos entrevistados no universo deste

trabalho.

As disciplinas nos AHA proporcionam atividades que podem ser linkadas com

as experiências dos alunos, provocando a necessidade das experimentações e

significações tão necessárias ao processo de ensino-aprendizagem. Estas podem
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gerar no aluno aquilo que os professores chamam de visão menos simplista da

realidade e o desprendimento dos pré-conceitos estabelecidos socialmente e que

interagem com o mundo de maneira mais complexa e atenta aos fatos e as suas

relações. Facilita ao aluno a produção, a partir da sua própria vida, dos

conhecimentos potencializados por conseqüência dos vínculos, que são

estabelecidos a partir da realidade do seu grupo, dos seus desejos, da sua cultura e

da sua história.

O professor, neste momento, assume as características de um mediador do

processo da produção do conhecimento, orientando o aluno na utilização de

elementos que o auxilie na significação do mundo e dos novos processos que são

experimentados pelo próprio aluno. Vê-se então, a necessidade da utilidade, no

sentido de que o aluno precisa associar a aplicação das questões apresentadas, ou

seja, sem ser pragmático, observar nelas a sua utilidade e os seus significados.

Os itens conclusivos do terceiro fórum, referem-se às diferenciações entre as

formas de produção do conhecimento no ensino online, por meio dos AHA em

analogia ao presencial.

Pode-se perceber, na narrativa dos professores o discurso da interatividade e

das múltiplas possibilidades trazidas pela hipermídia. No entanto, frente ao cenário,

vêem-se, em alguns casos, caminhos individualizados, isolados, muitas vezes pelas

próprias características do aluno, da turma ou mesmo da mediação pedagógica

utilizada. É possível observar, também, que muitos processos, inclusive de

avaliação, de atividades, de diálogos são semelhantes aos utilizados nas disciplinas

presenciais. Enfim, percebe-se que, embora os suportes sejam diferentes, algumas

práticas são as mesmas.

Além disso, considera-se aqui que os problemas que ocorrem durante o

processo da produção do conhecimento, conforme relatados pelos professores, são

similares aos encontrados nos cursos presenciais e em grande parte são sintomas

do desinteresse e mesmo do imediatismo renitente trazido pelas novas relações

capitalistas, que prevê na escola, neste caso o ensino universitário, muitas vezes
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como um “passaporte” para o mercado, um mero momento onde o diploma torna-se

o destaque. Assim sendo, qualquer teoria citada aqui neste trabalho perde a sua

força educativa, caso essa ideologia não seja transformada.

Vê-se que os professores apresentam muitas considerações que fazem

analogia às práticas presenciais, demonstrando as diferenças, como por exemplo a

percepção de que a visão de processo é maior, no sentido de que o aluno pode

realizar opções distintas para a obtenção de informação e de novos conteúdos e de

situações que dificilmente seriam vividas no presencial. Isso porque nos AHA pode-

se apresentar aos participantes tarefas que já tenham realizado, ou mesmo, gráficos,

arquivos de acesso das suas últimas ações. Assim, o aluno pode optar em mapear o

conteúdo pelo aspecto que mais lhe convier, como também impor um ritmo

característico de trabalho.

Um curso online está em constante produção, em rearranjos que podem ser

característicos dos seus conteúdos e das propostas em destaque, como também

serem rearticulados de acordo com as necessidades do seu grupo. As linguagens e

a visão dos papéis pedagógicos mudam significativamente e produzem códigos que

são característicos e mecanismos de feedback presentes nas interações.

O perfil e o papel do aluno mudam porque no AHA há necessidade de um

grau de amadurecimento, de autonomia e de interesse muito mais aguçado , aberto

às propostas de trabalho e às reflexões que pretendem alcançar. Por isso, o aluno

precisa estar motivado e ter a autodisciplina necessária para que possa dar sentido

aos fatos vividos e planejados naquele momento.

Com esse trabalho, pudemos construir uma visão mais detalhada de como os

professores entendem a produção do conhecimento em AHA. Por meio dos seus

comentários e depoimentos percebemos como tal entendimento é apreendido e

assimilado, num processo acompanhado por uma série de questões, que vimos nos

capítulos anteriores.
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A mediação, o design e o AHA podem ser desenvolvidos com uma gama de

ferramentas e recursos interacionais que ampliam as possibilidades de produção de

conhecimento e, por conseguinte, a significação da aprendizagem.

Torna-se indispensável salientar a necessidade de mais pesquisas

consistentes sobre AHA, suas reais possibilidades de interação e de elementos que

auxiliem nos processos de ensino-aprendizagem. Podemos afirmar que nosso

trabalho trouxe uma série de relevâncias e de questões que indicam os caminhos

para trabalhos futuros. Algumas delas serão apresentadas aqui.

Também há uma carência de cursos e projetos experimentais, onde propostas

de design, currículos abertos, interfaces e AHA, sejam testadas e utilizadas com

objetivo de trazer às instituições novas perspectivas, emoções e teorias, visando a

ampliação do EaD no Brasil.

Fortes são as necessidades percebidas em desenvolver políticas de formação

de educadores e professores que explicitem, debatam e lancem novos fundamentos,

elementos como os apresentados pelo filósofo John Dewey e outros autores

psicólogos, engenheiros, físicos, pedagogos, médicos, sociólogos como Skinner,

Piaget, Ausubel, Paulo Freire, Castells, Lévy, Papert , que tragam subsídios para a

discussão e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. Além disso, proporcionar um

debate sobre a tecnologia, não mais como ambiente distante, e desinteressado do

processo pedagógico. A tecnologia caminha para a convergência e não podemos

entendê-la mais separadamente.

Tendo como referencial Dewey concluímos que, além das condições

propícias para que o conhecimento seja produzido, deve existir uma ampla

orientação dos professores sobre as formas de medição e aproximação à realidade

do aluno. E também, necessário se faz a presença de elementos do design

instrucional que atendam diretamente às questões emergentes e que venham ao

encontro das suas ansiedades e aspirações.
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Ao término deste trabalho, fica-nos o desejo de que desperte o interesse em

outros pesquisadores e que crie, naqueles que acabaram de conhecer as teorias dos

autores e os problemas aqui referenciados, a vontade de transformar os velhos

ditames da educação tradicional. E que o “espírito” da democracia, da

transformação, da valorização dos indivíduos em cidadãos se faça presente em

todas as modalidades de ensino, neste país ainda muito carente de educação.
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A visão dos professores sobre as concepções do conhecimento e da sua
produção nos Ambientes Hipermidiáticos de Aprendizagem: uma análise sob o

olhar da experiência

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu....................................................................................................................................

..., portador(a) do RG n.0 ................................., com ........... anos de idade, concordo

em participar deste estudo, após ter sido adequadamente esclarecido(a), através das

informações contidas na Folha de Informações ao Respondente, e pelas explicações

dadas pelo pesquisador, e seguirei com rigor as recomendações feitas.

Fui informado(a) de que minha participação é voluntária e sigilosa.

Dou permissão de acesso às informações de minhas avaliações aos representantes

do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Anhembi Morumbi e às

autoridades regulatórias.

Fui informado(a) de que meus dados pertencem ao estudo e que não poderei retirá-

los do mesmo.

Declaro ter recebido uma cópia do presente termo de consentimento.

____________________________________ ____________

Assinatura do (a) respondente Data

____________________________________ ____________

Assinatura do (a) pesquisador(a) Data

Voluntário n.0

OBS.: usar esse número nos questionários.
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A visão dos professores sobre as concepções do conhecimento e da sua
produção nos Ambientes Hipermidiáticos de Aprendizagem: uma análise sob o

olhar da experiência

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
– Orientações ao respondente –

JUSTIFICATIVA

Você está sendo convidado a participar de uma
pesquisa que tem como objetivo detectar a
como ocorre a produção dos conhecimentos
pelo alunado. Antes de tomar uma decisão é
importante que você compreenda porque esta
pesquisa está sendo realizada e o que ela
envolverá. Leia com atenção este documento,
faça as perguntas que desejar e pense bem
antes de responder.
É importante saber que você terá direitos e
deveres a cumprir e não terá benefício direto
com a sua participação.
Se você escolher participar, poderá retirar seu
consentimento a qualquer momento e deixar de
participar do estudo, sem que hajam quaisquer
prejuízos, devendo apenas informar ao
responsável o motivo que o levou a se retirar
do estudo.

OBJETIVO DA PESQUISA

Compreender como ocorre a produção/
produção do conhecimento em cursos online da
graduação presencial e cursos seqüenciais
presenciais, dispondo como suporte o AHA,
aliado à mediação pedagógica do professor.

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTUDO E
PROCEDIMENTO

Assim como você, serão incluídos nesta
pesquisa mais outros professores, que deverão
estar respondendo ao questionário.
Concordando em participar e assinar este
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
você estará recebendo uma cópia do termo
para guardar como comprovação.
Para que possamos obter um bom resultado
com este estudo, você deverá responder a
todas as questões e, no caso de dúvida, seguir
as orientações do pesquisador responsável.

RISCOS

Este tipo de pesquisa em que você responde a
um questionário, não incorre em qualquer risco
ou dano pessoal.

INTERRUPÇÃO DA PESQUISA

Você poderá retirar o seu consentimento a
qualquer momento e deixar de participar do
estudo, sem que haja qualquer prejuízo,
enquanto em andamento a enquete. Neste
caso, solicitamos o preenchimento de um
formulário para conhecer as razões do
abandono de forma a podermos evitar outras
incidências em trabalhos futuros.

CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS

Em hipótese alguma você terá sua identidade
divulgada para outras pessoas ou entidades
além daquelas que participam, efetivamente, do
acompanhamento deste estudo.
A confidencialidade dos seus dados será
mantida. Você será identificado apenas por um
número. Também serão, mantidas em sigilo
todas as informações obtidas e que estejam
relacionadas com a sua privacidade.

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES OBTIDAS

Caso você se interesse, o pesquisador, assim
como o Comitê de Ética em Pesquisa que a
aprovou, comprometem-se a lhe fornecer todas
as informações que venham a ser obtidas
durante o estudo, que até então eram
desconhecidas.
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ANEXO 2

http://www.getpdf.com


180

QUESTÕES – FÓRUM 1

QUESTÃO INICIAL: Pela sua experiência de trabalhar em ambientes hipermídia

de aprendizagem, como se dá o processo de produção do conhecimento?

PROFESSOR 1 – TVF – FVT

Depende quase unicamente do interesse do aluno. Os tutores podem, no máximo,

disponibilizar textos, indicar links, incentivar a pesquisa, despertar o interesse, mas a

produção propriamente do conhecimento é individual. Creio que quando o interesse

é despertado o aluno vai atrás das informações obtidas numa tentativa de aprofundar

o que ele viu em aula. Mas, quando não é despertado ele se limita a cumprir suas

obrigações (respondendo aos exercícios). É uma sensação de impotência quando

isso ocorre. Vemos alunos, especialmente em Filosofia, que não lêem os textos e

dão opiniões pessoais ficando no "achismo". Pior, quando cobramos que, no

mínimo, realizem a leitura do texto disponibilizado, encontramos atitudes de revolta,

argumentado que Filosofia não passa de um amontoado de opiniões pessoais e ele

não entende porque não aceitamos a opinião dele.

Por outro lado, encontramos alunos que, tendo seu interesse despertado, informam a

outros alunos suas descobertas em pesquisas pessoais.

De qualquer forma, nossa obrigação enquanto tutor é propiciar que cada aula

signifique um avanço na reflexão sobre o momento presente do aluno, embasado em

teorias sólidas dos pensadores. Ao comparar essas teorias, o aluno teria condições

de aprofundar seu conhecimento passo a passo e, ao final do curso, ser capaz de

realizar suas escolhas fundamentadas em várias óticas diferenciadas.
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PROFESSOR 2 – SFC

A produção do conhecimento, realizada pelo aluno no ambiente hipermídia é

subjetiva. Na minha experiência como tutora tenho encontrado uma diversidade de

perfis, mas o que realmente chama atenção é o aluno buscador, aquele que frente

ao tema lançado vai buscar idéias referenciais e cria um texto onde os links dão

sustentação ao argumento colocado.

Ao tutor cabe criar questões que incentivem os alunos a buscar novos saberes e

ampliar a dimensão cognitiva do tema.

Liliam, boa tarde!

Sou Sandra Regina. Uma alternativa para evitar conflito conceitual o que eu utilizo é

informar que o “fale com o professor" é para ser utilizado, à parte eu percebo que ele

respondeu errado por falta de entendimento. Mando refazer e prorrogo a entrega do

mesmo para, no máximo, dois dias adiante. As classes têm respondido bem a esta

orientação.

Saudações,

_________________

Saudações e felicidades!

Sandra Regina Cárcamo

PROFESSOR 3 – PSL

Acho que a coisa que mais temos certeza nesta altura dos acontecimentos é que o

processo de educação a distância estimula que o próprio aluno construa o seu

conhecimento. Obviamente que nesta viagem o professor tutor ocupa o espaço e
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papel de mediador, tirando dúvidas, estando presente nas orientações, mediando os

debates.

Acho que aí está a maior dificuldade do nosso alunado, pois bem sabemos que os

mesmos estão acostumados pelo próprio sistema educacional a absorver tudo...

quase pronto. No online o panorama se distingue justamente aí, ou seja, o nosso

aluno passa a desenvolver o senso de responsabilidade pelo seu próprio

conhecimento. Além de amadurecê-lo, intelectualmente, creio que há também uma

maturação emocional e, portanto, subjetiva!!!

PROFESSOR 4 – DFF

Eu acredito na produção do conhecimento por intermédio de qualquer ambiente, seja

presencial ou hipermidiático. Mas também acredito que é preciso um esforço

consciente da parte do aluno para lidar com as especificidades de cada ambiente.

Acabo de ter uma experiência que pode ilustrar bem esta questão que você levanta,

George: estou dando um curso online e na semana passada elaborei um exercício

para a turma fazer, com base na leitura de dois pequenos textos que já constavam

da bibliografia disponibilizada para eles. O prazo de entrega é nesta segunda-feira,

ou seja, hoje. Anteontem (sábado), coincidentemente dei uma aula presencial de

outra disciplina para eles, e só então (eles não sabiam que eu iria aparecer na sala

de aula) aproveitaram para reclamar comigo que ninguém havia feito o exercício, até

então, por não terem encontrado o livro na biblioteca. E isso depois de estarem

sendo informados há três semanas de que existe um fórum para falar com o

professor sobre qualquer problema. Autorizei-os a buscar outros livros para fazerem

o exercício, mas há certa passividade nos alunos – o que me preocupa – e sei que

isso não é privilégio da educação à distância, mas quando o aluno não procura o

fórum de discussão, o que acontece? Absolutamente nada. Se eu não tivesse

substituído um professor presencialmente, eles não teriam feito o exercício.
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PROFESSOR 5 – MIZ

Olá pessoal, tudo bem?

Segue minha contribuição:

Para que se dê o processo de produção do conhecimento, existem alguns requisitos

básicos que devem ser levados em conta. Um deles é que o ambiente virtual

permite uma interação muito grande do aprendiz com o objeto de estudo. Esta

interação, contudo, não significa apenas o apertar de teclas ou o escolher entre

opções de navegação; a interação deve passar além disto, integrando o objeto de

estudo à realidade do aluno, dentro de suas condições, de forma a estimulá-lo e

desafiá-lo, mas, ao mesmo tempo, permitindo que as novas situações criadas

possam ser adaptadas às estruturas cognitivas existentes, propiciando o seu

desenvolvimento.

Tenho percebido que para que esse tipo de interação ocorra, é preciso que o tutor

assuma, cada vez mais, um papel construtivista, questionando e colocando desafios

constantes para os alunos. É preciso estar atento às respostas dos alunos e ter

sempre perguntas a fazer, pois se o tutor não faz perguntas, não traz novidades e,

por conseguinte, os alunos não são estimulados a buscar novas informações, além

daquelas já conhecidas. Sem contar que toda vez que se pensa sobre algo,

constrói-se conhecimento e isto significa refazer aquela estrutura que estava ali até

aquele momento.

Até o próximo tema.

PROFESSOR 6 – DPM

Primeiro é preciso partir do pressuposto de que o ensino em ambientes

hipermidiáticos não é a panacéia para Educação. Há vantagens e desvantagens

que já foram levantadas pelos colegas.
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Mas, sobre os aspectos positivos, é importante destacar que a hipermídia é um

suporte muito singular para o ensino/aprendizagem, pois concentra num mesmo

equipamento as funções de estruturador de aulas e, simultaneamente, de

instrumentalizador para pesquisa. Ou seja, há uma grande comodidade para o

professor e para o aluno, uma vez que por trás de ambos está disponível uma

enorme rede de dados que, não raro, é pouquíssimo bem explorada.
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FÓRUM 2

QUESTÕES INICIAIS:

2.1) Como podemos observar esse processo de produção individual e grupal do

conhecimento nos alunos [por meios práticos ou exemplos vividos nos nossos

próprios cursos]? Dê dois exemplos.

2.2) Como seus alunos avaliam este trabalho do ponto de vista da aprendizagem?

Dentro dessa questão o importante é refletir e argumentar se eles aprendem e como

eles aprendem?

Instrumentos de avaliação dos alunos sobre a forma/eficácia na produção de

seu conhecimento:

1 - O aluno formula novas questões baseadas na experiência que viveu no ambiente

de aprendizagem virtual?

2 - Consegue ele comparar os textos lidos com as suas vivências cotidianas?

3 - Estabelece diálogos com os seus colegas, a partir dos conteúdos/textos e
interações?

4 - Faz síntese de textos com suas palavras, dando continuidade ao tema?

PROFESSOR 4 – DFF

George, estou sem tempo para responder tudo da maneira mais adequada, portanto

vou me concentrar, desta vez, na pergunta 2.2, reproduzida abaixo:
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2.2) Como seus alunos avaliam este trabalho do ponto de vista da aprendizagem?

Dentro dessa questão o importante é refletir e argumentar se eles aprendem e como

eles aprendem?

Não tenho mais tanta certeza se eles aprendem de fato. Tentarei responder depois

de cada item abaixo.

Instrumentos de avaliação dos alunos sobre a forma/eficácia na produção de seu

conhecimento:

1 - O aluno formula novas questões, baseado na experiência que viveu no ambiente

de aprendizagem virtual?

R: Eventualmente sim, mas apenas questões complementares, do tipo: onde posso

conseguir uma URL sobre esse assunto?

2 - Consegue ele comparar os textos lidos com as suas vivências cotidianas?

R: Online não. Tive essa experiência nas duas aulas presenciais que ministrei numa

disciplina online. Mas, durante as atividades especificamente online, isso não

aconteceu.

3 - Estabelece diálogos com os seus colegas a partir dos conteúdos/textos e

interações?

R: Não que eu saiba. Havia um chat para os alunos dentro do sistema, onde alguns
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(menos de 20%) trocaram seus MSNs para baterem papo a posteriori. Também foi

criada uma comunidade no orkut, mas não entrei nela para conferir (preferi preservar

a privacidade dos alunos, pois era uma comunidade apenas para eles).

4 - Faz síntese de textos com suas palavras dando continuidade ao tema?

Quase nunca. Com as palavras deles próprios não; o que ocorre aí é uma tentativa

(esforçada, porém quase sempre infrutífera) de elaborar em cima de um texto dado,

mas quase sempre o que se via era uma cópia do texto com outras palavras.

Dificilmente (apenas 2 ou 3 casos numa turma de 20 alunos) saía uma ponderação

realmente de caráter pessoal.

PROFESSOR 6 – DPM

Sobre a questão 2.1:

Não disponho de um exemplo consistente para responder a questão sobre a

produção de conhecimento em ambientes virtuais. O que tenho apenas é a

impressão de que toda elaboração no ambiente online foi fruto de atitudes

individuais. Apesar de haver uma ferramenta disponível para interação entre os

alunos (um fórum), ela não foi acionada. As questões vinham sempre na minha

direção. Era como se estivesse dando 20 aulas particulares simultaneamente.

E sobre a questão 2.2:

Todas, absolutamente todas as dificuldades que o aluno demonstrou nas

oportunidades em que apliquei esta disciplina no modelo presencial ressurgiram no

ambiente virtual. No meu caso, não consegui observar uma nova postura, um maior
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interesse ou qualquer espécie de comportamento diferenciado em relação àquele

meio de aprendizado. Era o mesmo aluno, com os mesmos problemas.

Cabe ressaltar ainda que, neste novo suporte, potencializou-se um outro entrave, o

da comunicação, já que o aluno precisa também dominar um código (leitura/escrita)

para efetuar as atividades propostas.

PROFESSOR 2 - SFC

2.1) Observamos o processo de produção individual ou grupal de nossos alunos no

decorrer das aulas e à medida que eles, frente a uma atividade, vão estudando

idéias referenciais de pesquisadores, não citados no conteúdo de aula, mas que

participam de determinada linha de pensamento de que trata o tema abordado.

Outra situação que realço como importante na produção do conhecimento é aquela

onde individualmente ou num debate em grupo online surgem questões

investigativas, ou seja: o aluno ou os alunos em vez de tentar (em) responder

determinada atividade, levanta (m) questões sobre o tema estudado.

2.2 – Como professora, fico atenta à maneira de um aluno responder à atividade

proposta e como os argumentos são elaborados. A relação com o cotidiano pessoal,

profissional e social também é um indicador do grau de aprendizagem do aluno.

Elaboro atividades bem diversificadas para evitar cópias de texto ou de colegas, o

que a meu ver é bastante interessante; é o uso do vocabulário com desembaraço, ou

seja, o aluno que entendeu minha proposta e estudou o conteúdo de aula tem

facilidade de linkar as diversas facetas do tema tratado.
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PROFESSOR 3 – PSL

Bem, realmente tenho observado que o aluno no online passa a construir o seu

próprio conhecimento, pois nós professores tutores atuamos como meros

mediadores, ou seja, saímos do papel de detentores do conhecimento e provocamos

e estimulamos o aluno a buscar este conhecimento através da formulação de novas

questões que o ambiente virtual determina. Outra maneira que me apóio neste tipo

de dinâmica é construir atividades que os alunos possam linkar a teoria estudada

com a experiência e vivência cotidianas. No caso da minha disciplina isto se torna

muito acessível, pois trabalho com as disciplinas de Psicologia e Psicologia

Organizacional.

PROFESSOR 5 – MIZ

2.1) Como podemos observar esse processo de produção individual e grupal do

conhecimento nos alunos (por meios práticos ou exemplos vividos nos nossos

próprios cursos)? Dê dois exemplos.

Como uma das disciplinas online que ministro é Metodologia do Trabalho Científico,

fica bem fácil observar o processo de produção do conhecimento por parte dos

alunos, pois em cada aula ele é convidado a preparar uma etapa do pré-projeto de

pesquisa que acaba sendo pré-requisito para a etapa seguinte, ou seja, ele só

consegue dar continuidade e concluir o seu projeto se cada etapa for bem

compreendida. Durante essa trajetória, à medida que o aluno constrói o seu pré-

projeto, cabe ao tutor fundamentar essa prática, vinculado-a à teoria.

2.2) Como seus alunos avaliam este trabalho do ponto de vista da aprendizagem?

Dentro dessa questão o importante é refletir e argumentar se eles aprendem e como

eles aprendem?
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1 - O aluno formula novas questões baseadas na experiência que viveu no ambiente

de aprendizagem virtual?

2 - Ele consegue comparar os textos lidos com as suas vivências cotidianas?

Sim. Tenho uma experiência muito interessante nesse sentido. Em outra disciplina

online que ministro o tema central é o uso do pacote Office. Em uma das aulas

solicito aos alunos que elaborem um banco de dados, após demonstrações por

simulação para que, a partir dos dados nele armazenados, seja emitida uma carta

por mala direta.

Uma aluna após ter realizado a tarefa, me enviou um e-mail perguntando como ela

poderia aplicar a mala direta na empresa dela, emitindo documentos com a

logomarca no cabeçalho e depois as etiquetas como o nome de cada remetente.

A partir desse contato pude perceber que a disciplina estava sendo útil para o dia-a-

dia dela e que ela realmente estava aplicando os novos conhecimentos para otimizar

as tarefas que antes desenvolvia de forma intuitiva.

3 - Estabelece diálogos com os seus colegas a partir dos conteúdos/textos e

interações?

4 - Faz síntese de textos com suas palavras dando continuidade ao tema?

Pude perceber isso em uma turma que está cursando a graduação de Administração,

totalmente online. Eles criaram um grupo de discussão (fórum do LMS), onde cada

um busca ajudar o outro, tanto na realização das tarefas, como motivando a quem

está com dificuldades (tempo ou aprendizagem) a não desistir, dão depoimentos, etc.

O efeito tem sido positivo, pois como os professores também fazem parte da lista é

possível ter uma idéia dos sentimentos, dificuldades e pontos positivos do curso e, a

partir disso, poder alinhar as estratégias às expectativas deles.
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Em uma ocasião eles estavam com uma dificuldade bem pontual em Matemática e a

lista, como um todo, sugeriu uma aula de revisão presencial. Após uma negociação

com o professor da disciplina o pedido foi aceito. Nem todos os alunos

compareceram, mas o “moderador” (“líder” da lista) fez um resumo da aula e o

enviou, pela lista, a todos os alunos da turma. Enfim, eles realmente, estão

trabalhando, colaborativamente.

PROFESSOR 1 – TVF

1.ª) Observo o processo de produção do conhecimento do aluno através dos

questionamentos que ele faz no decorrer das aulas. Percebe-se um crescimento no

raciocínio do aluno. Em muitos momentos ele se identifica com determinado autor e

comenta: Acabei de descobrir que eu penso exatamente como..... Na verdade eu já

pensava isso e não sabia que alguém já tinha pensado (este comentário de um aluno

ocorreu nesta semana). Fico feliz quando o aluno descobre que um autor, no caso

citado foi Aristóteles, pode contribuir para que ele pense seu cotidiano e perceba que

os filósofos não estão tão distantes – nem na reflexão nem no tempo. Essa

descoberta implica em compreensão da teoria e em percepção de sua aplicabilidade

para que ele reflita sobre sua vida e seu cotidiano.

2.ª) Os alunos avaliam o trabalho, do ponto de vista da aprendizagem, quando

comentam, entre si e comigo, o quanto determinados temas os fizeram refletir (isso

acontece muito nas aulas de Ética). Muitas vezes eles tinham uma concepção

simplista sobre alguns assuntos e perceberam o quanto eram complexos e

interessantes. Em outros momentos comentam que começaram a reavaliar sua

prática a partir do que aprenderam nas aulas.

Quero frisar que estas reações acontecem principalmente no Curso online com

alunos mais maduros (curso totalmente online de Marketing). A juventude que faz

DP online continua inconseqüente e vai demorar ainda alguns anos para perceber a

profundidade de determinadas reflexões.
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FÓRUM 3

Afinal, (depois de todas as respostas dadas sobre o que é conhecimento e

sobre como se avalia se houve ou não aprendizagem no ambiente) em que se

distingue, a partir do que você respondeu, a forma de produção do

conhecimento em AHA das formas convencionais de aulas presenciais? De

preferência apresente exemplos concretos deste fato.

PROFESSOR 5 – MIZ

Nas aulas presenciais, o processo de aprendizagem ocorre no ritmo imposto pela

própria dinâmica do professor, ou seja, a cada aula o aluno constrói algum

conhecimento até o limite máximo daquele dia. Somente na próxima aula ele dará

continuidade, a partir dos novos assuntos trazidos pelo professor.

Já no online, o aluno desde o primeiro dia de aula, assim ocorre na disciplina que

ministro, tem uma visão do todo, ou seja, ele já sabe e acessa o conteúdo de todas

as aulas e escolhe a forma como conduzirá o processo de aprendizagem. Faz o seu

ritmo e a partir dele constrói novos conhecimentos com ou sem interação com os

colegas e com o professor.

Na disciplina de informática (pacote Office), tenho alunos que preferem começar pelo

tema “banco de dados”, por ser um assunto que dominam mais, enquanto outros

começam pelo Word, por ser a ferramenta mais simples até sentirem-se mais

seguros e poderem avançar para os módulos mais complexos.

Considero essa flexibilidade de gerenciar o próprio ritmo de aprendizagem, sem ter

limites até onde avançar, o grande diferencial dos ambientes hipermídia.
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PROFESSOR 1 – TVF

Oi, George. eis as diferenças entre os dois tipos de produção do conhecimento:

- A ausência da presença de professor/aluno tem que ser compensada por uma

presença maior virtual. O aluno não pode sentir-se sozinho ou abandonado. O

professor/tutor deve responder quase imediatamente as dúvidas do aluno (ou pelo

menos dentro do prazo estipulado).

- O aluno deve ter maturidade para perceber que ele é o responsável por seu

conhecimento. Isso implica em certa disciplina para ler as aulas, realizar a pesquisa

e fazer os exercícios. Portanto, ele deve ter perfil para este tipo de aprendizado.

- É preciso ter muito cuidado com as palavras; uma única mal colocada pode gerar

diversas interpretações indesejadas.

- Procurar ter sempre um feedback do aluno para ir melhorando cada vez

mais o curso a partir da recepção. Um curso online nunca está pronto, ele vai se

construindo a cada nova classe.

Um beijo, Tereza

PROFESSOR 2 - SFC

Bom dia, George!

Tema interessante porque desperta a reflexão sobre ações que desenvolvemos

cotidianamente.

Pela experiência que tenho em salas virtuais, observo que a motivação, agregada à

autodisciplina, são fundamentais para o acompanhamento de um curso online.

Tenho casos de alunos que após duas semanas de aulas, têm dificuldades de

acompanhar o conteúdo, quando isto ocorre, entro em contato com o aluno (a) por e-
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mail e busco saber quais as condições que ele tem para ler o conteúdo de aula e

apresentar a tarefa, fico surpreendida quando a resposta é 15´ ou 30´para fazer tudo,

porque não tem computador em casa e no trabalho não pode disponibilizar um tempo

para estudo, porque é advertido. Na prática só tem o tempo de intervalo entre aulas

e/ou no tempo que antecede às aulas. Pergunto por que não aproveita a 6.ª ou a 4.ª

free para vir à Universidade e estudar no laboratório? A resposta mais constante é

que normalmente ele aproveita o tempo para realizar uma DP ou adaptação.

Frente a este caso me questiono se o aluno que opta pelo online tem consciência de

que o que mudou foi o instrumental pedagógico e a maneira de construir novos

saberes a partir da flexibilidade do horário e do espaço. Será que a Universidade

desenvolve adequadamente a aproximação com os alunos do ensino médio para

apresentar as diferentes maneiras de estudar um conteúdo de aula? Há um

exercício de conscientização com os alunos calouros sobre as aulas free além da

aula/palestra que apresenta uma visão geral da plataforma?

Continuando esta reflexão, vem a questão: Preparamos os jovens para o uso

adequado da mídia cibernética ou apenas disponibilizamos a tecnologia? Como

professora observo que os avanços tecnológicos nesta transição secular foram

intensos, porém o intelecto humano é formado por quatro capacidades:

pensar/raciocinar/conhecer e discernir. Segue o biorritmo e este é pessoal e

intransferível.

Finalizando esta reflexão que daria para passar dias e dias considerando, a

Educação atual está preocupada com o continuísmo dos estudos para a aquisição de

títulos e está se esquecendo, de maneira geral, no Brasil, do ser humano,

transformando-nos em repetidores de técnicas e procedimentos no lugar de nos

incentivar a gerar novas ações para ampliar a visão planetária, que hoje todos devem

ter para atuar como cidadãos do mundo.

Espero ter entendido a proposta e atendido com a reflexão acima.
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Cordiais saudações, Sandra Regina

PROFESSOR 3 – PSL

Oi George!

O pessoal pontuou muito bem as diferenças básicas na produção do conhecimento

via online e via presencial. Ainda há no presencial a postura de se dar aos alunos

tudo muito mais mastigado e digerível, até porque eles assim o exigem e reclamam

muito se recebem de forma diferenciada. No online, como é o próprio aluno que

realmente constrói o seu conhecimento através da investigação e do trabalho

individualizado, acaba se desenvolvendo uma "arte comunicacional" que provoca a

assimilação do aprendizado de forma diferente. Na EaD se ensina e se aprende

diferente. A relação humana se constrói através de outras linguagens e tudo se

altera.

O tutor disponibiliza conteúdo e provoca... aguarda... sugere... conduz... às reflexões,

dúvidas, questionamentos, angústias de toda a classe. A partir desta postura o tutor

interage com o grupo eliminando qualquer e toda dúvida.... construindo assim o

conhecimento. O "bate-bola" é permanente, daí a importância de se fornecer

feedback o tempo todo e mostrar ao aluno que este professor realmente é um

parceiro neste processo de busca e produção do conhecimento.

Espero ter colaborado com a sua pesquisa! Qualquer coisa... estamos à disposição.

Beijão,

PROFESSOR 6 – DPM

Caro George:

O relato abaixo vem de uma década em que trabalho numa disciplina cujo objetivo é

utilizar o software Macromedia Director para autoria em Hipermídia que, antes da

internet, conhecíamos como Multimídia.
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No semestre passado (junho de 2005), ministrei esta disciplina para o curso de pós-

graduação, lato senso – Design de Hipermídia, no formato online. Então, os dados

que posso trazer surgiram a partir de uma situação real de contraponto entre o

"presencial" e o "online". E, o mais curioso, é que a produção de conhecimento nos

procedimentos online não foi resultado da integração entre os alunos, ou do princípio

de uma comunicação coletiva mediada por uma rede, mas, exatamente, do oposto,

ou seja, foi o isolamento: os momentos em que o aluno estava sozinho e tinha de

finalizar uma determinada tarefa, os mais produtivos.

Nestes momentos ele tinha apenas duas opções: ou formularia sua dúvida em um

raciocínio que deveria ser vertido para um e-mail ou postado no fórum, o que

demandaria tempo e, conseqüentemente, certa reflexão. Ou, então, tentaria

pesquisar por conta própria e resolver o problema para cumprir o prazo pré-

estabelecido.

Em uma aula convencional, no laboratório de informática, este aluno clamaria pela

presença do professor para resolver as dúvidas mais medíocres, permanecendo na

cômoda situação de dependência que, como todos bem sabemos, desfavorece muito

a produção de qualquer conhecimento.

Portanto, em minha opinião, os melhores resultados brotaram do momento em que o

aluno encarou como um desafio à solidão frente à máquina, e passou a

ultrapassar os seus próprios limites.

Um abraço e obrigado pela oportunidade,
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ANEXO 3
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OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROFESSORES SOBRE O PROCESSO DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM

AHA
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ANEXO 4
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FOTO DO ANEXO.
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